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Innehåll
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Innehåll

Alla illustrationer är hämtade från Corbis B3 Fakturering för 

Macintosh.

Om du har en annan version av Corbis, så kan fönster eller 

menyer avvika från handbokens bilder.

Gemensamma rutiner och knappar fungerar på samma sätt 

och återfinns på samma plats i alla versioner.
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Innehåll
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När ett företag köpt varor eller tjänster sänder leverantören en faktura.
Denna leverantörsfaktura måste bokföras och följas upp så att den betalas i tid.

En leverantörsreskontra är en från bokföringen sidoordnad redovisning som 
används för att ge överblick och kontroll över alla leverantörsfakturor.

I reskontran får du mer detaljerade uppgifter om leverantörsskulder än du kan 
få ut ur den normala bokföringen, där bara total leverantörsskuld visas.

  Är fakturan godkänd, betald eller krediterad?

    (även föregående månad eller föregående år)

Corbis leverantörsreskontra är ett effektivt hjälpmedel att hålla kontroll över 

vilket innebär att fakturor kan bokföras samtidigt som de läggs in i reskontran.

Bokföringen blir därför direkt avstämd mot leverantörsreskontran.

Inledning
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Leverantörsreskontran består i huvudsak av tre register.

Leverantörer

Fakturor

Inställningar

Här kan du göra alla grundinställningar för hur programmet ska fungera.

betalningar skall märkas med fakturanummer.

Dessa inställningar går in automatiskt när du matar in en ny leverantör.

för varje leverantör i leverantörsregistret.

Programbeskrivning

Här finns alla uppgifter om leverantörer. Namn, kontaktpersoner,
adressuppgifter, telefonnummer, plusgiro/bankgironummer, aktuell skuld, 
kredit, antal obetalda fakturor, tidigare inköp mm.
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Nedan beskrivs dock översiktligt den grundläggande programlogiken.
Funktioner i fet stil nedan hänvisar till motsvarande fönster.

Nya leverantörsfakturor inregistreras i Registrering eller Reg/Bokföring.
Fakturan konteras automatiskt vid inmatningen men konteringen kan alltid 

läggas in

Om du valt Reg/Bokföring så bokförs fakturan automatiskt vid inregistreringen. 
Om du valt enbart Registrering så måste fakturan senare bokföras.

Fakturan kan bokföras genom att i Lev.fakturor eller Lev.fakturor lista markera 
en enstaka faktura och välja Bokför. 
Genom att i Reg/Bokföring välja Hämta så bokförs alla inregistrerade men ej 
bokförda fakturor i en samlingsverifikation.
Ej tidigare bokförda fakturor från olika månader bokförs på resp. månad.

När en faktura skall betalas så måste fakturan betalningsmarkeras.
I Lev.fakturor eller Lev.fakturor lista kan du markera en faktura och välja 
Betala. Du kan nu välja betalningsbelopp, betalningsdatum och betalningsväg.
Du kan även i Lev.fakturor lista
förfallna eller alla med valt senaste förfallodatum.

Corbis behandlar inte en faktura som betald innan betalningen registrerats.
Detta kan du göra i Lev.fakturor eller Lev.fakturor lista genom att välja Reg bet.
Om du vill kan du ställa in Corbis så att betalningen måste godkännas innan 
den kan registreras.

Arbetsmetodik

Inregistrering

Bokföring

Betalningsmarkering

Betalningsregistrering

Programbeskrivning
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Programbeskrivning
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Att komma igång

Corbis leverantörsreskontra nås från Guide Bokföring 
Fakturor.

Guide Fakturor.
Som i alla andra guidefönster kan alla huvudrutiner nås via knappar.

Start

Guide Fakturor
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Corbis startar normalt med Guide Bokföring.
Om du alltid vill starta direkt med Guide Fakturor
gå till System - Övriga inställningar och markera Starta med fakturor.

Har du inte tidigare använt lev.reskontran börja med att gå till Inställningar.
Här görs alla grundinställningar för hur programmet ska fungera.
Se vidare sida 15–17.

reskontran men kontrollera i alla fall inställningar beträffande förval av konton 
och betalningsvägar.

Börja därefter med att lägga in dina leverantörer i leverantörsregistret. 
Gå till Leverantörer.
Se vidare sida 19.
Nya leverantörer kan även matas in samtidigt med att fakturor registreras.

Att komma igång

Guide Fakturor

Inställningar

Leverantörer
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Att komma igång

Inmatning av fakturor

Leverantörer.

För att Corbis leverantörsreskontra ska fungera korrekt måste ett 
öresutjämningskonto (normalt konto 3740) vara inlagt i kontoplanen.
Om du inte redan har ett sådant konto, så gå till Kontoplan och mata in ett 
konto och klicka i kryssrutan för öresutjämning.

Fakturor kan nu matas in antingen i fönstret Registrering 
eller Reg/Bokföring.
Se vidare sida 20–28.
I det senare fallet registreras fakturans alla konteringar samtidigt i bokföringen.
Om du valt att mata in via Registrering så bokförs inte fakturor automatiskt. 
Du kan senare välja att bokföra en enstaka faktura eller också samtliga tidigare 
inte bokförda i en samlingsverifikation.

När du bokför varje faktura separat så märks respektive verifikation normalt 
LF (leverantörsnamn). 

Konteringar på leverantörsskuldkontot märks normalt med fakturalöpnummer.
När fakturatransaktioner är märkta med löpnummer kan de lätt följas upp även 
i bokföringen.

Du kan i Inställningar välja att märka varje transaktion på leverantörsskulder 
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Att komma igång

Fakturor

Fakturor lista

Inmatade fakturor kan granskas i två fönster, Fakturor och Fakturor lista.
I Fakturor kan du välja faktura från en lista och se alla detaljer för fakturan.
Se vidare sida 30–34.

Om faktura inte är bokförd visas alla inregistrerade konteringar, i annat fall visas 
på vilken verifikation fakturan är bokförd. 

Om fakturan är bokförd måste konteringar ändras i bokföringen.

I fönstret Fakturor lista får du en översikt av alla fakturor.
Detta är det viktigaste fönstret för framför allt betalning av fakturor.
Se vidare sida 32–34.
Normalt visas enbart obetalda fakturor men du kan välja att visa även betalda 
fakturor i listan genom att trycka på knappen Visa alla.

Listan kan sorteras efter löpnummer, leverantör, förfallodatum eller skuld. 
En punkt efter skuldbelopp visar att fakturan är bokförd.
En linje efter skuldbelopp visar att fakturan är en valutafaktura (ej SEK).

Dubbelklickar du på en rad i listan så öppnas fönstret Fakturor.
Du kan genom att trycka på knappen Visa ff få listan att enbart visa förfallna 
fakturor.

När du valt en faktura i listan så kan du godkänna, betala eller bokföra den.
Du kan också välja att med ett kommando betala alla förfallna fakturor.

När du valt att betala en faktura så markeras den enbart för betalning. 
Betalningen registreras inte förrän du väljer att göra det.

Du kan ångra genom att välja betala en gång till och ta bort markeringen. 

och eventuellt delbetalningsbelopp matas in.

 
          

 
           

          
      

 
          

                      
         

           
          

          Vid betalning av en valutafaktura kan du även lägga in bankavgift. 

                   

              

Betalning i SEK jämföärs automatiskt med tidigarer bokfört belopp och
     

          
          

      

     differensen konters mot valutavinst- eller valutaförlustkonto.
          

          
      

När du markerar fakturor för betalning så uppdateras längst ned på
fönstret totalsummor för betalningar uppdelade på plusgiro och bankgiro med 
jämförelse med aktuellt saldo på respektive konto.
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Att komma igång

Utskrift betalningar

Registrera betalningar

Reskontralista

Leverantörslista

När betalningar är markerade så kan du skriva ut betalningar som betalningslista 
med alla betalningar sorterade efter betalningsväg och leverantör. Du kan också 

eller bankgiro via modem eller diskett.
Se vidare sida 39.

Betalningsväg väljs alltid efter inställning på respektive leverantör, därför är det 
viktigt att betalningsväg och gironummer är angiven i leverantörsregistret.

Betalningar registreras inte förrän du väljer kommandot 
Registrera betalningar.
Konteringar på leverantörsskuldkontot märks normalt med fakturalöpnummer.
Se vidare sida 40.

En rapport med inregistrerade fakturor kan skrivas ut antingen till skrivare 

förfallna, obetalda eller betalda fakturor per valt datum.
Se vidare sida 41.

eller också som enbart adresslista.
Se vidare sida 42.



14

Att komma igång
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Inställningar

Inställningar Här görs alla grundinställningar för leverantörsreskontran.
Inställningar här fungerar som förval när du lägger in nya leverantörer.
När du kommer hit för första gången är de flesta inställningar förvalda.

Aktuell månad
  reskontran skall följa kalenderår eller bokföringens
  räkenskapsår.

Nästa fakturalöpnr

Verifikationstext

Leverantör

Lev.namn i trans.text

Text betalningar

Konton
  leverantörsskulder måste alltid vara angivet. Finns 
  inte något kostnadskonto angivet så utförs ingen 
  automatkontering på kostnader utan en manuell 
  kontering måste göras. 
  Kostnadskonto som angivits här används som förval 
  när nya leverantörer matas in. 
  Normalt bör kostnadskonto också ställas in separat 
  för varje leverantör.
   Även underkonto kan anges (decimalsiffra).
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Inställningar

Inställningar

Löpnr > Spec…
  transaktioner med fakturanr på lev.skulder, både  
  vid inbokning av fakturor och betalningar. 
  Även transaktioner på kostnadskonton kan märkas. 
  
  nummer automatiskt att skrivas in.

Radera betalda…
  sparas. Inga fakturor raderas automatiskt utan 
  radering måste alltid väljas från menyn.
  Se vidare sida 43. 

Använd verifika-
tionsnummerserie…  Corbis Bokföring så kan du här förvälja en serie 

  Olika ver.nummerserier kan användas för registrering 
  och betalning.

Godkänn betalning
före registrering
  postgiro) innan de kan registreras.

Attestera fakturor
före bokföring  fakturor innan de kan bokföras.
  När du ska attestera en faktura gå till Lev.fakturor,
  markera fakturan och tryck på Ändra och klicka i  
  att den är Attesterad. 
  Ofta kan även konteringarna behöva justeras.
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Inställningar

Betalningsvägar
Betalningsvillkor

Inställningar för betalningsvägar och betalningsvillkor når du genom att klicka
på fliken Bet.villkor.
När du första gången går in i Corbis reskontra finns standarduppsättningar av 
betalningsvägar och betalningsvillkor inlagda.

fälten ovanför.

Bankgiro = betalningsväg 4.
Utlandsbetalningar = betalningsväg 6. Om du vill ha en annan kod för 
utlandsbetalningar, ändra siffran i fältet längst ned.

När du ändrar i betalningsvillkor, tänk på att det första fältet (dagar) är det som 

Du kan i fälten högst upp lägga in förval för vilka betalningsvägar och villkor
som skall användas när du matar in nya kunder och leverantörer.

Inställningar

Tre betalningsvägar måste ha fasta lägen för att betalningar skall fungera. 
Plusgiro = betalningsväg 2.
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Inställningar
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Leverantörer

Leverantörer

Leverantörer kan också matas samtidigt med att fakturor bokas in.

Listan till höger visar alla inregistrerade leverantörer. 
Klicka på en rad så visas alla uppgifter för leverantören.

Listan till vänster visar alla fakturor på vald leverantör.

till höger. Här visas även totala inköp per leverantör både för år och månad.

I tabellen kan du även ställa in förval för betalningsväg och betalningsvillkor.

Betalningsväg måste alltid ställas in eftersom betalningar automatkonteras.
Konton för automatkonteringar kan även ställas in separat för varje leverantör 
här. Första kontot är leverantörsskulder och andra kontot kostnadskonto. Om 
inget kostnadsskonto är angivet så måste konto eller konton väljas manuellt för 
inköpstransaktionen. Även avdelning och objekt kan förväljas.

Status på faktura i listor kodas på följande sätt:
G = godkänd B> = markerad för betalning (men ännu inte betald)
D = delbetald BR = betalning godkänd (endast om du valt detta i
B = betald faktura     Inställningar Lev.reskontra)
K = kreditfaktura K> = kreditfaktura markerad för utnyttjande
   (efter skuld i lista)      = faktura bokförd

 

          
 

      

          
  

      

          
     

      

Här matas alla leverantörer in med namn, eventuell leverantörskod och 
alla adressuppgifter, bankgiro- och/eller plusgirokonto. 
Leverantörskoden kan vara både bokstäver och siffror.
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Registrering av fakturor

Registrering Fakturor kan matas in antingen i fönstret Registrering eller Reg/Bokföring som 
nås via Guide Fakturor eller menyn Leverantör.

Om du valt Registrering registreras fakturorna enbart i leverantörsreskontran.
Du kan senare välja att bokföra en enstaka faktura eller också samtliga tidigare 
inte bokförda i en samlingsverifikation.
Se vidare sida 20.

Om du valt Registrering /Bokföring så bokförs fakturorna med alla konteringar 
samtidigt som de registreras. 
För varje inmatad faktura skapas då en verifikation.
Se vidare sida 27.
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Registrering av fakturor

Registrering

Kommandon

När en ny registrering startar numreras automatiskt den nya fakturan med ett 
internt löpnummer. Detta nummer kan du ställa in i Inställningar.

kod och namn in i respektive fält. Matar du nu vidare (med Enter) så stannar 
markören på fakturanummer. Mata in leverantörens fakturanummer.

Mata därefter in fakturadatum. Om betalningsvillkor finns inmatat på vald 
leverantör (i leverantörsregistret) så beräknas förfallodatum automatiskt.

Guide Guide Fakturor.
Avbryt
OK
Rad +
Rad -
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Registrering av fakturor

Registrering

Mata därefter in fakturans totalbelopp i fältet Summa.

in i transaktionslistan. Normalt läggs fakturans löpnummer in i fältet Spec.
I Inställningar kan du ställa in hur Corbis ska märka transaktioner på 
leverantörsskulder. Om inställningen är på (kan göras för både inköp och 
betalningar och även transaktioner) så kan fakturan lätt följas upp även i 
bokföringen.

Därefter hoppar markören till fältet Moms. Corbis beräknar moms efter 
summabeloppet vilket stämmer om fakturan inte har öresutjämning.
Mata annars in fakturans moms eller gå vidare med Enter. 
När du matat in moms så läggs en transaktionsrad för moms in i listan.

Har fakturan öresutjämning, så lägg in den i fältet Öresutj. 
När du går vidare beräknas fakturabeloppet automatiskt.
Om fakturan inte har en angiven öresutjämning, så lägg i fältet Belopp in 

och lägger in den på en transaktion. (Förutsatt att du markerat ett konto i 
kontoplanen som öresutjämningskonto).

Beloppet läggs in i en transaktion på det konto du angivit som normalt 
kostnadskonto för respektive leverantör (i leverantörsregistret). 
Har du inte angivit något konto så måste transaktionen kompletteras.
Markera i så fall transaktionen i listan och mata in konto och tryck Enter.
Ett förvalt konto som gått in i listan kan också ändras på samma sätt.
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Registrering av fakturor

Registrering

Kommandon

I Inställningar kan du ställa in om du vill att Corbis ska märka transaktioner 
även på kostnadskonton med fakturalöpnummer.
Du kan även ställa om transaktioner på lev.skuld skall märkas med lev.namn.

Om du vill dela upp kostnaderna på flera konton, så kan du lägga in så många 
nya rader du behöver.
Ändra i så fall debetbeloppet på första kostnadstransaktionen och mata vidare 
med Enter så att beloppet matas in i listan. Nu kan du precis som i en vanlig 
verifikationsinmatning lägga in kompletterande konteringar.

avdelning och tryck vidare med Enter, så att ändringen går in i listan.

När alla transaktionsrader är kompletta och transaktionerna är balanserade, 
tryck på OK 
verifikation trycka på Enter när du står på kontofältet.

Enter en gång till.

När fakturan är inregistrerad startar direkt en ny inmatning.
Avbryt.

Guide Guide Fakturor.
Avbryt
OK
Rad +
Rad -
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Registrering av fakturor

Kommandomenyn Under registrering, bokföring och ändring av fakturor visas denna meny.

Registrera
Avbryt
Byt debet/kredit
Verifikationer Verifikationer i bokföringsdelen.
Verif. lista Verifikationslista.
Verif. inmatning Verifikationer inmatning.
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Leverantörskort Under registrering eller bokföring av fakturor kan du ta fram ett leverantörskort

Lev.kort längst upp till höger så visas kortet.

Du kan även mata in en helt ny leverantör genom att trycka på knappen
Ny lev i fakturainmatningen eller knappen Ny på lev.kortet.

Registrering av fakturor



26

Sök leverantör Om du trycker på knappen Sök lev så visas ett sökfönster för leverantörer.
Du kan även visa sökfönstret genom att istället för lev.kod skriva +.

Initialt visa alla leverantörer i alfabetiskt ordning och fältet Leverantör är aktivt.
Om går vidare till nästa fält sorteras alla efter referens eller också efter postnr 
eller ort när du går vidare till dessa fält. 

När du står i något fält kan du begränsa urvalet för att göra det lättare att 
lokalisera den leverantör du letar efter.

AN i fältet och tryck Enter. Nu kommer listan att enbart visa 

postnr som börjar på 122.

Om du vill återställa listan till den ursprungliga, skriv + och tryck Enter.

När du hittat den leverantör du söker, markera listraden och tryck Enter.
Du kan också trycka på knappen Stäng.
Nu stängs sökfönstret och din valda leverantör skrivs in i fakturafönstret.

Registrering av fakturor
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Registrering/Bokföring

Reg/Bokföring

Kommandon

Om du vill bokföra fakturan vid inregistreringen gå till Reg/Bokföring.

Detta fönster har utöver fakturadata och transaktionslista även ett verifikations
huvud, där inmatningen startar.

Inställningar. 
Normalt märks verifikationer med LF samt leverantörsnamn.

Om du i bokföringen använder olika verifikationsnummerserier, så kan du i 
Inställningar 

I övrigt görs inregistreringen av fakturan på samma vis som vid enbart inmatning. 
Se vidare sida 20–24.

När alla transaktionsrader är kompletta och transaktionerna är balanserade, 
tryck på OK 
vanlig verifikation trycka på Enter när du står på kontofältet.

Enter en gång till.

När fakturan är inregistrerad startar direkt en ny inmatning.
Avbryt.

Guide Guide Fakturor.
Avbryt
OK
Hämta
Rad +
Rad -



28

Registrering/Bokföring

Reg/Bokföring Registrering/Bokföring uppdateras inte automatiskt, 
utan är preliminära tills du väljer att uppdatera i Corbis bokföringsdel.

Du kan använda Corbis rutiner för att skriva ut verifikat/bokföringsorder.
I bokföringen gå till Verifikationer, tryck på skrivarknappen eller välj
Rapport – ej uppdaterade ver från kommandomenyn.

Verifikationer så skrivs varje verifikation ut på en sida.

Om du ändrar belopp på bokförda transaktioner i en fakturaverifikation, så 
måste motsvarande ändring göras även på fakturan. Det finns inte någon 
koppling tillbaka från bokförda transaktioner till fakturaregistret.
Se vidare sida 35–36.
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Reg/Bokföring

Kommandon

Bokföring av fakturor

Fönstret Registrering/Bokföring används även för att bokföra tidigare 
inregistrerade men ej bokförda fakturor i en samlingsverifikation.

Hämta så försvinner fakturahuvudet och du får en fråga 

summeras på en transaktion för respektive konto.

OK för att bokföra verifikationen. 
Enter när du står på kontofältet.

Enter en gång till.

Inmatade fakturor kan även bokföras var för sig i Fakturor eller Fakturor lista.
Se vidare sida 30–34.

Guide Guide Fakturor.
Avbryt
OK
Hämta
Rad +
Rad -
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Fakturor

Registrerade fakturor Inmatade fakturor kan granskas i två fönster, Fakturor och Fakturor lista som 
du når från Guide Fakturor eller menyn Leverantör.

I Fakturor kan du välja faktura från en lista och se alla detaljer för fakturan.
Om fakturan inte är bokförd visas alla transaktioner, annars visas på vilken 
verifikation fakturan är bokförd.

Faktura välj i nedre vänstra listan. Listan visar löpnummer, förfallodatum, skuld 
och fakturans status. Under listan visas total skuld för visade fakturor.

Status på faktura i listor kodas på följande sätt:
G = godkänd B> = markerad för betalning (men ännu inte betald)
D = delbetald BR = betalning godkänd (endast om du valt detta i
B = betald faktura     Inställningar Lev.reskontra)
K = kreditfaktura K> = kreditfaktura markerad för utnyttjande
   (efter skuld i lista)      = faktura bokförd

Fakturalistan kan sorteras efter löpnummer, leverantör, förfallodatum eller 

Normalt visas endast obetalda fakturor i listor, men du kan välja att visa alla 
fakturor, både betalda och obetalda genom att trycka på knappen Visa alla.

Genom att trycka på knappen Visa ff  ändras listan till att endast visa förfallna 
fakturor. Återgå återställer listan till ursprungsläget.

Med knappen Hitta så kan du hitta en faktura på löpnummer, fakturanummer, 
registreringsdatum, fakturadatum eller förfallodatum.
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Fakturor

Registrerade fakturor

Kommandon

Om den valda fakturan är betald eller delbetald visas i listan till höger betalningar 
med betalningsdatum, belopp och betalningsväg.

Genom att trycka på knappen Godkänn så kan du markera att fakturan är 
attesterad. Funktionen har ingen betydelse för Corbis arbetssätt utan är enbart 
en markering.

En faktura kan markeras för betalning genom att trycka på Betala. 
I fältet Betala kan du mata in belopp och betalningsdag. Corbis hanterar även 
delbetalningar. I mitten visas en lista där du kan välja en annan betalningsväg än 
den som angivits som den normala för respektive leverantör i lev.registret.
Fakturan blir inte automatiskt betald enbart genom denna markering.
Se vidare sida 40.

Genom att trycka på Bokför så kan du bokföra en enstaka faktura.
Den valda fakturan kan även ändras genom att trycka på Ändra.
Se vidare sida 35–36.

Godkänn
Betala
Reg bet
Bokför
Reg Registrering av fakturor.
Reg/Bokf Registrering/Bokföring av fakturor.
Lista Fakturor lista.
Lev Leverantörer.
Guide Guide Fakturor.
Avbryt
OK
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Fakturor lista

Registrerade fakturor I fönstret Fakturor lista får du en översikt av alla inregistrerade fakturor.
Detta är det viktigaste fönstret för framför allt betalning av fakturor.

Fakturalistan visar löpnummer, leverantör, förfallodatum, skuld och fakturans 
status. Under listan visas antal och total skuld för visade fakturor.

Om du markerar en faktura i listan så visas under listan även summa skulder för 
faktura på första raden till och med markerad faktura. (Summa <= markerad)

Status på faktura i listor kodas på följande sätt:
G = godkänd B> = markerad för betalning (men ännu inte betald)
D = delbetald BR = betalning godkänd (endast om du valt detta i
B = betald faktura     Inställningar)
K = kreditfaktura K> = kreditfaktura markerad för utnyttjande
   (efter skuld i lista)      = faktura bokförd

Fakturalistan kan sorteras efter löpnummer, leverantör, förfallodatum eller 

Normalt visas endast obetalda fakturor i listor, men du kan välja att visa alla 
fakturor, både betalda och obetalda genom att trycka på knappen Visa alla.

Genom att trycka på knappen Visa ff ändras listan till att endast visa förfallna 
fakturor. Återgå återställer listan till ursprungsläget.

Genom att trycka på knappen Godkänn så kan du markera att fakturan är 
attesterad. Funktionen har ingen betydelse för Corbis arbetssätt utan är enbart 
en markering. Denna knapp används även för att godkänna betalningar.



Leverantörsreskontra

33corbis

Fakturor lista

Registrerade fakturor

Kommandon

En faktura kan markeras för betalning genom att trycka på Betala. 
Nederst  till vänster visa nu fält där kan du mata in belopp och betalningsdag. 
Corbis hanterar även delbetalningar. Normal betalningsväg för leverantören 
visas i listan i mitten. Här kan du nu välja annan betalningsväg.

Fakturan blir inte automatiskt betald enbart genom denna markering.
Se vidare sida 40.

Genom att trycka på Bokför så kan du bokföra en enstaka faktura.

Knappen Betala under Flera fakturor ger möjlighet att betalningsmarkera flera 

Bokför
Betala (markerad)
Godkänn
Reg bet (markerad)
Betala (flera)
Utskrift
Reg bet
Lev Leverantörer.
Fakturor Fakturor.
Reg Registrering av fakturor.
Reg/B Registrering /Bokföring av fakturor.
Guide Guide Fakturor.
Avbryt
OK
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Fakturor lista

Registrerade fakturor

Kommandon

På detta vis kan du kontrollera att betalningar inte överskrider dina tillgångar.

Om du vill ta bort en betalning, markera fakturan och tryck på Betala.
OK.

Godkänn.

Knappen Utskrift skriver ut betalningar. Se vidare sida 39.

Reg bet registrerar markerade betalningar. Se vidare sida 40.

Bokför
Betala (markerad)
Godkänn
Reg bet (markerad)
Betala (flera)
Utskrift
Reg bet
Lev Leverantörer.
Fakturor Fakturor.
Reg Registrering av fakturor.
Reg/B Registrering /Bokföring av fakturor.
Guide Guide Fakturor.
Avbryt
OK

           
            

        

           
            

        

           
            

        

När en faktura markerats för betalning och du godkänt belopp, angivit 
betalningsdag och tryckt på OK visas längst ned i fönstret totalt markerade 
betalningar på plusgiro och bankgiro jämfört med aktuella saldon.
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Ändring av fakturor

Ändring

Kommandon

Om du vill ändra en inregistrerad faktura gå till fönstret Fakturor.
Ändra.

Om fakturan är bokförd, så kan du här endast ändra uppgifter i fakturahuvudet 
eftersom fakturans transaktioner redan är överförda till bokföringen.
Behöver du ändra ett belopp så måste motsvarande ändring göras på den 
verifikation i bokföringen där fakturans transaktioner gått in.

En redan registrerad betalning kan endast ändras genom att det felaktiga 
beloppet nollas med en negativ transaktion. Därefter matas en transaktion med 
det riktiga beloppet in.

En ej bokförd faktura kan ändras i sin helhet. Se nästa sida.

Godkänn
Betala
Reg bet
Bokför
Reg Registrering av fakturor.
Reg/Bokf Registrering/Bokföring av fakturor.
Lista Fakturor lista.
Lev Leverantörer.
Guide Guide Fakturor.
Avbryt
OK
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Ändring av fakturor

Ändring

Kommandon

En inte bokförd faktura kan ändras i sin helhet.

Ändringsfönstret nås från Fakturor genom att trycka på Ändra.

OK för att registrera ändringen. 
Enter när du står på kontofältet.

Enter en gång till.

Guide Guide Fakturor.
Avbryt
OK
Rad +
Rad -
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   Valutor

Corbis kan hantera upp till tjugo olika valutor. Inmatning och ändring av dessa 
görs i fönstret Valutor som du når från Guide Fakturor.

För att valutakonteringar skall fungera måste konton för kursvinst, kursförlust 
och bankavgifter matas in. Corbis kontrollerar att konton finns i kontoplanen.

I detta fönster gör du också ändringar av valutakurser. Senaste ändringsdatum 
för respektive valuta anges nederst till vänster när du markerar en valuta.
Det är inte nödvändigt att göra dagliga ändringar av kurser eftersom den riktiga 
kursen inte matas in förrän vid betalning av fakturan.

leverantör. Du kan också ange den direkt vid fakturaregistreringen.

När du matat in ett valutabelopp så räknas det om till SEK i summa och 

Valutor inställningar
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I fakturalistor är valutafakturor markerade med ett vertikalt streck närmast före 
statuskoden.

Normalt är betalningsväg nr 6 reserverad för utlandsbetalningar, speciellt om 

Inställningar Bet.villkor.

datum, eventuell bankavgift, riksbankskod (behövs endast för bankgirots 

beloppet och differens konteras som kursvinst respektive kursförlust.
Bankavgift som du angivit vid betalningen konteras automatiskt.

Valutor 

Betalning av faktura
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Betalningar

Betalningar utskrift När en faktura markeras för betalning så sker ingen automatisk betalning.
När du väljer Utskrift Betalningar från menyn Leverantör så visas detta 
fönster med utskriftsval. 
Betalningar kan skrivas ut till skrivare, bildskärm eller datafil.

 Om du väljer Betalningslista så skrivs en lista  
 ut på markerade betalningar ut fördelade efter  
 och summerade per betalningsväg.
 Betalningslistan innehåller alla uppgifter för att 
 kunna skriva ut betalningsavier.

med företagsnamn och gironummer eller blanka utan förtryck.
Om du använder förtryckta blanketter kryssa i Förtryckta avier.

Skriver du ut bankgiroavier så skrivs en bankgirolista ut på vanligt papper.
Bankgirots uttagsorder måste skrivas ut för hand.

bankgiro via modem eller diskett. Detta kan endast göras av användare med 
huvudlösenord som behörighet. Om du ska skicka betalningar via modem 
behöver du ett kommunikationsprogram som sätter ett sigill på överföringen 

När du skickar betalningar via datafil så ligger alla betalningar och krediteringar 
för bevakning vilket innebär att betalning sker först på angiven betalningsdag.
Krediteringar kvittas först när det finns betalningar på motsvarande belopp.

När betalningar är utskrivna frågar Corbis om du vill registrera betalningarna.

 Corbis behandlar inte en faktura som betald 
 förrän du själv valt att registrera betalningar.

 Om du i Inställningar kryssat för Godkänn 
 betalning före registrering så måste varje 
 betalning godkännas innan betalningen kan 
 bokföras.

Plusgirots blankett heter 0560.785. Beställ också plusgirolista 0560.518. 
Bankgirots blankett heter 110 L. Markera Ny layout i Inställningar Lev.resk. 
När du skriver ut på avier kommer Corbis att fråga om du lagt in blanketter i 
skrivaren före utskrift. Skriver du ut plusgiroavier så får du efter aviutskriften 
lägga in blanketter för utskrift av plusgirolista.
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Betalningar

Registrera betalningar Du kan även gå direkt till registrering av betalningar från menyn Leverantör.
När du trycker på Registrera betalningar så registreras alla markerade 
betalningar i kundreskontran och en verifikation skapas med motsvarande 
betalningstransaktioner i bokföringen.

 Som verifikationens bokföringsdatum kan   
 du välja dagens datum, första eller sista 
 betalningsdatum för registrerade fakturor.

För varje faktura genereras en transaktion med betalningsbelopp på kontot för 
leverantörsskulder normalt märkt med fakturalöpnummer.
Eftersom fakturatransaktioner märks med löpnummer både vid inregistrering 
och betalning så kan de följas upp även i bokföringen.

En transaktion skapas för alla betalningar över postgiro och en för alla 
betalningar över bankgiro osv.

Även moms och öresutjämning summeras på varsin transaktion.

Corbis behandlar inte en faktura som betald 
förrän du själv valt att registrera betalningar.
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Utskrifter

Reskontralista Genom att välja Utskrift Reskontra från menyn Leverantör så kan du skriva ut 
fakturarapporter till skrivare eller bildskärm.

eller betalda fakturor per valt datum.

 Fakturajournal skriver en lista med alla 
 nyregistrerade fakturor.

 Förfallna fakturor per valt förfallodatum.

 Obetalda fakturor per valt registreringsdatum.

 Betalda fakturor per valt första betalningsdatum.

 Om du kryssar i Delsummor per leverantör 
 (ej fakturajournal) så skrivs delsummor och 
 övriga uppgifter för varje berörd leverantör.
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Utskrifter

Leverantörslista

Import av 
leverantörsregister

Genom att välja Utskrift Leverantörslista från menyn Leverantör så kan du 
skriva ut en rapport över alla leverantörer till skrivare eller bildskärm.

Leverantörslistan kan skrivas ut som en fullständig rapport med t ex aktuell 
skuld, inköp under aktuell månad eller år.

Listan kan också skrivas ut som enbart adresslista.

Med denna rutin kan du importera ett leverantörsregister eller uppdatera ett 
befintligt i Corbis. Importrutinen kräver en datafil i tabseparerat textformat
med en post per rad och med följande fältordning:

 1   
 2   
 3   
 4   
 5   
 6   
 7   
 8   
 9   
 10   
 11   
 12   
 13   
 14    
  
 15   

Alla fält måste finnas med i importfilen, ej använda skall vara blanka.
Obligatoriska fält är enbart 1 och 2.

Importrutinen kan även användas för uppdatering av befintligt register.
Adresser och övriga data kommer att uppdateras med aktuella uppgifter.
Leverantörer som inte finns med i importen och som inte har obetalda fakturor 
kommer att raderas ur registret. 

Nr/Kod max 10 tecken 
Företagsnamn max 30 tecken 
Org.nr max 11 tecken 
Infotext max 40 tecken 
Postadress max 40 tecken 
Postnr max 7 tecken
Postort max 20 tecken 
Land max 20 tecken 
Telefon max 18 tecken 
Fax max 18 tecken 
Bankgiro max 11 tecken 
Plusgiro max 11 tecken 
Kontaktperson max 30 tecken 
Eget kundnr max 11 tecken 
(ditt företags kundnr hos lev)
Email max 40 tecken
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Underhåll

Radera fakturor

Rensa lev.register

För att begränsa storleken på fakturaregistret så kan du i Inställningar ställa in 
hur länge betalda fakturor ska sparas i registret.
Fakturor kastas dock inte förrän du väljer kommandot Radera betalda fakturor 
från menyn Leverantör.

Om du i Inställningar 
äldre än 2 månader.

Innan raderingen utförs skriver Corbis som dokumentation ut en lista  
med raderade fakturor. Du får även en fråga om du vill spara listan som  

När utskriften är godkänd raderas fakturorna.

Genom att välja detta kommando så kan du ta bort alla fullbetalda leverantörer.
Enbart leverantörer utan leverantörskod tas bort. Om du vill ha kvar vissa även 
betalda leverantörer i registret så lägg in en leverantörskod på dessa.
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Underhåll
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När ett företag sålt varor eller tjänster sänder företaget en faktura till kunden.
Denna kundfaktura måste bokföras och följas upp så att den betalas i tid.

En kundreskontra är en från bokföringen sidoordnad redovisning som används 
för att ge överblick och kontroll över alla kundfakturor.

I reskontran får du mer detaljerade uppgifter om kundfordringar än du kan få ut 
ur den normala bokföringen, där bara total kundfordran visas.

  Är fakturan delbetald, betald eller krediterad?

    (även föregående månad eller föregående år)

Corbis kundreskontra är ett effektivt hjälpmedel att hålla kontroll över 
företagets kundfakturor. Reskontran är helt integrerad med bokföringen, vilket 
innebär att fakturor kan bokföras samtidigt som de läggs in i reskontran.

Bokföringen blir därför direkt avstämd mot kundreskontran.

Inledning
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Kundreskontran består i huvudsak av tre register.

Kunder

Fakturor

datum, förfallodatum, fakturans status (delbetald eller betald t ex).

Inställningar

Här kan du göra alla grundinställningar för hur programmet ska fungera.
Du kan här t ex bestämma att alla konteringar på kundfordringar eller 
betalningar skall märkas med fakturanummer.

Du kan som förval ställa in t ex betalningsväg, betalningsvillkor, intäktskonto. 
Dessa inställningar går in automatiskt när du matar in en ny kund.

varje kund i kundregistret.

Programbeskrivning

Här finns alla uppgifter om kunder. Namn, kontaktpersoner, adressuppgifter, 
telefonnummer, plusgiro/bankgironummer, aktuell fordran, kredit, antal 
obetalda fakturor, tidigare inköp mm.
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Corbis kundreskontra är flexibel och tillåter flera olika sätt att arbeta.
Nedan beskrivs dock översiktligt den grundläggande programlogiken.
Funktioner i fet stil nedan hänvisar till motsvarande fönster.

Nya kundfakturor inregistreras i Registrering eller Reg/Bokföring.
Fakturan konteras automatiskt vid inmatningen men konteringen kan alltid 

eller t ex adress för befintlig kund ändras.

Om du valt Reg/Bokföring så bokförs fakturan automatiskt vid inregistreringen. 
Om du valt enbart Registrering så måste fakturan senare bokföras.

Fakturan kan bokföras genom att i Kundfakturor eller Kundfakturor lista 
markera en enstaka faktura och välja Bokför. 
Genom att i Reg/Bokföring välja Hämta så bokförs alla inregistrerade men ej 
bokförda fakturor i en samlingsverifikation.
Ej tidigare bokförda fakturor från olika månader bokförs på resp. månad.

När en faktura skall betalas så måste fakturan betalningsmarkeras.
I Kundfakturor eller Kundfakturor lista kan du markera en faktura och välja 
Betala. Du kan nu välja betalningsbelopp, betalningsdatum och betalningsväg.

Corbis behandlar inte en faktura som betald innan betalningen registrerats.
Detta kan du göra i Kundfakturor eller Kundfakturor lista genom att välja 
Reg bet.

Arbetsmetodik

Inregistrering

Bokföring

Betalningsmarkering

Betalningsregistrering

Programbeskrivning
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Programbeskrivning
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Att komma igång

Corbis kundreskontra nås från Guide Bokföring 
Fakturor.

Guide Fakturor.
Som i alla andra guidefönster kan alla huvudrutiner nås via knappar.

Start

Guide Fakturor
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Corbis startar normalt med Guide Bokföring.
Om du alltid vill starta direkt med Guide Fakturor
gå till System - Övriga inställningar och markera Starta med fakturor.

Har du inte tidigare använt kundreskontran börja med att gå till Inställningar.
Här görs alla grundinställningar för hur programmet ska fungera.
Se vidare sida 55–58.
Corbis lägger in standardinställningar första gången du går in i kundreskontran 
men kontrollera i alla fall inställningar beträffande förval av konton och 
betalningsvägar.

Börja därefter med att lägga in dina kunder i kundregistret. 
Gå till Kunder.
Se vidare sida 59.
Nya kunder kan även matas in samtidigt med att fakturor registreras.

Att komma igång

Guide Fakturor

Inställningar

Kunder
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Att komma igång

Inmatning av fakturor

Kund.

För att Corbis kundreskontra ska fungera korrekt måste ett öresutjämnings-
konto (normalt konto 3740) vara inlagt i kontoplanen.
Om du inte redan har ett sådant konto, så gå till Kontoplan och mata in ett 
konto och klicka i kryssrutan för öresutjämning.

Fakturor kan nu matas in antingen i fönstret Registrering 
eller Reg/Bokföring.
Se vidare sida 60–68.
I det senare fallet registreras fakturans alla konteringar samtidigt i bokföringen.
Om du valt att mata in via Registrering så bokförs inte fakturor automatiskt. 
Du kan senare välja att bokföra en enstaka faktura eller också samtliga tidigare 
inte bokförda i en samlingsverifikation.

När du bokför varje faktura separat så märks respektive verifikation normalt 
med texten KF (kundnamn). 
Konteringar på kundfordringskontot märks normalt med fakturanummer.
När fakturatransaktioner är märkta med löpnummer kan de lätt följas upp även 
i bokföringen.

Du kan i Inställningar välja att märka varje transaktion på kundfordringar med 
kundnamn, vilket gör t ex huvudboken mer överskådlig.
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Att komma igång

Fakturor

Fakturor lista

Inmatade fakturor kan granskas i två fönster, Fakturor och Fakturor lista.
I Fakturor kan du välja faktura från en lista och se alla detaljer för fakturan.
Se vidare sida 70–71.

Om faktura inte är bokförd visas alla inregistrerade konteringar, i annat fall visas 
på vilken verifikation fakturan är bokförd. 
Fakturauppgifter som t ex datum, belopp eller konteringar kan ändras eller 
kompletteras (t ex med avd.nr). 
Om fakturan är bokförd måste konteringar ändras i bokföringen.

I fönstret Fakturor lista får du en översikt av alla fakturor.
Detta är det viktigaste fönstret för framför allt betalning av fakturor.
Se vidare sida 72–74.
Normalt visas enbart obetalda fakturor men du kan välja att visa även betalda 
fakturor i listan genom att trycka på knappen Visa alla.

Listan kan sorteras efter fakturanummer, kund, förfallodatum eller fordran. 
En punkt efter fordranbelopp visar att fakturan är bokförd.
En linje efter fordranbelopp visar att fakturan är en valutafaktura (ej SEK).

Dubbelklickar du på en rad i listan så öppnas fönstret Fakturor.
Du kan genom att trycka på knappen Visa ff få listan att enbart visa förfallna 
fakturor.

När du valt en faktura i listan så kan du godkänna, betala eller bokföra den.
Du kan också välja att skriva ut betalningspåminnelse för den valda fakturan.

När du betalningsmarkerar en faktura så markeras den endast för betalning. 
Betalningen registreras inte förrän du väljer att göra det.

Du kan ångra genom att välja betala en gång till och ta bort markeringen. 

och eventuellt delbetalningsbelopp matas in.

Betalning i SEK jämförs automatiskt mot tidigare bokfört belopp och 
differensen konteras mot valutavinst- eller valutaförlustkonto.
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Att komma igång

Registrera betalningar

Reskontralista

Påminnelser

Kundlista

Betalningar registreras inte förrän du väljer kommandot 
Registrera betalningar.
Konteringar på kundfordringskontot märks normalt med fakturalöpnummer.
Se vidare sida 79.

En rapport med inregistrerade fakturor kan skrivas ut antingen till skrivare 
eller bildskärm. Du kan välja att skriva ut fakturajournal eller listor med t ex 
förfallna, obetalda eller betalda fakturor per valt datum.
Se vidare sida 81.

Betalningspåminnelser och krav kan skrivas ut, antingen automatiskt eller 
manuellt valt.
Se vidare sida 80.

Rapport med alla kunder kan skrivas ut, antingen med fullständiga data eller 
också som enbart adresslista.
Se vidare sida 82.
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Att komma igång
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Inställningar

Inställningar Här görs alla grundinställningar för kundreskontran.
Inställningar här fungerar som förval när du lägger in nya kunder.
När du kommer hit för första gången är de flesta inställningar förvalda.

Aktuell månad
  reskontran skall följa kalenderår eller bokföringens
  räkenskapsår.

Nästa fakturanr

Verifikationstext Förvald text på verifikation. 

Kund

Kund i trans

Text betalningar

Konton
  kundfordringar måste alltid vara angivet. Finns 
  inte något intäktskonto angivet så utförs ingen 
  automatkontering på intäkter utan en manuell 
  kontering måste göras. 
  Intäktskonto som angivits här används som förval 
  när nya kunder matas in. 
  Även underkonto kan anges (decimalsiffra).
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Inställningar

Inställningar

Löpnr > Spec…
  transaktioner med fakturanr på kundfordr, både  
  vid inbokning av fakturor och betalningar. 
  Även transaktioner på intäktskonton kan märkas. 
  Kryssa i respektive ruta så kommer fakturans löp-
  nummer automatiskt att skrivas in.

Radera betalda…
  sparas. Inga fakturor raderas automatiskt utan 
  radering måste alltid väljas från menyn.
  Se vidare sida 83. 

Använd verifika-
tionsnummerserie…  Corbis Bokföring så kan du här förvälja en serie 

  Olika ver.nummerserier kan användas för registrering 
  och betalning.
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Inställningar

Inställningar

Dröjsmålsränta

Min för PM/Krav
  sändas ut.

Min för RF

Påminnelseavgift

Krav
  inkassolista (för ditt inkassoföretag) ut.

Kravavgift

Antal påminnelser
  skrivs ut

Dagar före PM 1
  påminnelse

Dagar mellan PM
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Inställningar

Inställningar

Betalningsvägar
Betalningsvillkor

Inställningar för betalningsvägar och betalningsvillkor når du genom att klicka
på fliken Bet.villkor.
När du första gången går in i Corbis reskontra finns standarduppsättningar av 
betalningsvägar och betalningsvillkor inlagda.

Om du behöver ändra, klicka på en rad i respektive lista och ändra i inmatnngs-
fälten ovanför.

Bankgiro = betalningsväg 4.
Utlandsbetalningar = betalningsväg 6. Om du vill ha en annan kod för 
utlandsbetalningar, ändra siffran i fältet längst ned.

När du ändrar i betalningsvillkor, tänk på att det första fältet (dagar) är det som 

Du kan i fälten högst upp lägga in förval för vilka betalningsvägar och villkor
som skall användas när du matar in nya kunder och leverantörer.

           
   

Tre betalningsvägar måste ha fasta lägen för att betalningar skall fungera. 
Plusgiro = betalningsväg 2.
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Kunder

Kunder

Kundkoden kan vara både bokstäver och siffror.

Kunder kan också matas samtidigt med att fakturor bokas in.

Listan till höger visar alla inregistrerade kunder. 
Klicka på en rad så visas alla uppgifter för kunden.

Listan till vänster visar alla fakturor på vald kund.

höger. Här visas även total försäljning per kund både för år och månad.

I tabellen kan du även ställa in förval för betalningsväg och betalningsvillkor.

Betalningsväg måste alltid ställas in eftersom betalningar automatkonteras.
Konton för automatkonteringar kan även ställas in separat för varje kund 
här. Första kontot är kundfordringar och andra kontot intäktskonto. Om inget 
intäktskonto är angivet så måste konto eller konton väljas manuellt för intäkts-
transaktionen. Även avdelning och objekt kan förväljas.

Status på faktura i listor kodas på följande sätt:
D = delbetald B> = markerad för betalning (men ännu inte betald)
B = betald faktura
K = kreditfaktura K> = kreditfaktura markerad för utnyttjande
   (efter fordran i lista)   = faktura bokförd

Här matas alla kunder in med namn, eventuell kundkod och alla adressupp- 
gifter, bankgiro- och plusgironummer.
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Registrering av fakturor

Registrering Fakturor kan matas in antingen i fönstret Registrering eller Reg/Bokföring som 
nås via Guide Fakturor eller menyn Kund.

Om du valt Registrering registreras fakturorna enbart i kundreskontran.
Du kan senare välja att bokföra en enstaka faktura eller också samtliga tidigare 
inte bokförda i en samlingsverifikation.
Se vidare sida 69.

Om du valt Registrering /Bokföring så bokförs fakturorna med alla konteringar 
samtidigt som de registreras. 
För varje inmatad faktura skapas då en verifikation.
Se vidare sida 67.
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Registrering av fakturor

Registrering

Kommandon

När en ny registrering startar numreras automatiskt den nya fakturan med ett 
fakturanummer. Detta nummer kan du ställa in i Inställningar.

Om du lagt upp mer än en fakturanummerserie så kan du växla mellan de olika 
serierna genom att klicka i nummerfältet eller på seriebeteckningen.

När du väljer kund ur listan så skrivs automatiskt eventuell kundkod och namn 
in i respektive fält. 

Registreringsdatum är förvalt till dagens datum men kan ändras.

(i kundregistret) så beräknas förfallodatum automatiskt.

Guide Guide Fakturor.
Avbryt
OK
Rad +
Rad -
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Registrering av fakturor

Registrering

Summa.
När du sedan går vidare så läggs den första transaktionen på kundfordringar in i 
transaktionslistan. Normalt läggs fakturans löpnummer in i fältet Spec.
I Inställningar kan du ställa in hur Corbis ska märka transaktioner på 
kundfordringar. Om inställningen är på (kan göras för både försäljning och 
betalningar och även transaktioner) så kan fakturan lätt följas upp även i 
bokföringen.

Därefter hoppar markören till fältet Moms. Corbis beräknar moms efter 
summabeloppet vilket stämmer om fakturan inte har öresutjämning.

Enter. 
När du matat in moms så läggs en transaktionsrad för moms in i listan.

Har fakturan öresutjämning, så lägg in den i fältet Öresutj. 
När du går vidare beräknas fakturabeloppet automatiskt.
Om fakturan inte har en angiven öresutjämning, så lägg i fältet Belopp in 
det exakta fakturerade beloppet. Corbis beräknar automatiskt öresutjämning 
och lägger in den på en transaktion. (Förutsatt att du markerat ett konto i 
kontoplanen som öresutjämningskonto).

Beloppet läggs in i en transaktion på det konto du angivit som normalt intäkts-
konto för respektive kund (i kundregistret). 
Har du inte angivit något konto så måste transaktionen kompletteras.

Enter.
Ett förvalt konto som gått in i listan kan också ändras på samma sätt.
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Registrering av fakturor

Registrering

Kommandon

I Inställningar kan du ställa in om du vill att Corbis ska märka transaktioner 
även på intäktskonton med fakturalöpnummer.
Du kan även ställa om transaktioner på kundfordran skall märkas med 
kundnamn.

Om du vill dela upp kostnaderna på flera konton, så kan du lägga in så många 
nya rader du behöver.
Ändra i så fall debetbeloppet på första intäktstransaktionen och mata vidare 
med Enter så att beloppet matas in i listan. Nu kan du precis som i en vanlig 
verifikationsinmatning lägga in kompletterande konteringar.

avdelning och tryck vidare med Enter, så att ändringen går in i listan.

När alla transaktionsrader är kompletta och transaktionerna är balanserade, 
tryck på OK 
verifikation trycka på Enter när du står på kontofältet.

Enter en gång till.

När fakturan är inregistrerad startar direkt en ny inmatning.
Avbryt.

Guide Guide Fakturor.
Avbryt
OK
Rad +
Rad -
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Registrering av fakturor

Kommandomenyn Under registrering, bokföring och ändring av fakturor visas denna meny.

Registrera
Avbryt
Byt debet/kredit
Verifikationer Verifikationer i bokföringsdelen.
Verif. lista Verifikationslista.
Verif. inmatning Verifikationer inmatning.
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Kundkort Under registrering eller bokföring av fakturor kan du ta fram ett kundkort
för att t ex kunna ändra adress utan att avbryta fakturainmatningen.

Kundkort längst upp till höger så visas kortet.

Du kan även mata in en helt ny kund genom att trycka på knappen
Ny kund i fakturainmatningen eller knappen Ny på kundkortet.

Registrering av fakturor
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Sök kund Om du trycker på knappen Sök kund så visas ett sökfönster för kunder.
Du kan även visa sökfönstret genom att istället för kundkod skriva +.

Initialt visa alla kunder i alfabetiskt ordning och fältet Kund är aktivt.

När du står i något fält kan du begränsa urvalet för att göra det lättare att 
lokalisera den kund du letar efter.

AN 
i fältet och tryck Enter. Nu kommer listan att enbart visa kunder som börjar 

Samma princip gäller för alla sökfält, så kan du t ex hitta alla kunder med
postnr som börjar på 122.

Om du vill återställa listan till den ursprungliga, skriv + och tryck Enter.

När du hittat den kund du söker, markera listraden och tryck Enter.
Du kan också trycka på knappen Stäng.
Nu stängs sökfönstret och din valda kund skrivs in i fakturafönstret.

Registrering av fakturor

Om går vidare till nästa fält sorteras alla efter referens eller också efter postnr 
eller ort när du går vidare till dessa fält.
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Registrering/Bokföring

Reg/Bokföring

Kommandon

Om du vill bokföra fakturan vid inregistreringen gå till Reg/Bokföring.

Detta fönster har utöver fakturadata och transaktionslista även ett verifikations-
huvud, där inmatningen startar.

Inställningar. 
Normalt märks verifikationer med KF samt kundnamn.

Om du i bokföringen använder olika verifikationsnummerserier, så kan du i 
Inställningar ställa in en förvald serie (t ex serie B) för kundfakturor.

I övrigt görs inregistreringen av fakturan på samma vis som vid enbart inmatning. 
Se vidare sida 60–64.

När alla transaktionsrader är kompletta och transaktionerna är balanserade, 
tryck på OK 
vanlig verifikation trycka på Enter när du står på kontofältet.

Enter en gång till.

När fakturan är inregistrerad startar direkt en ny inmatning.
Avbryt.

Guide Guide Fakturor.
Avbryt
OK
Hämta
Rad +
Rad -
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Registrering/Bokföring

Reg/Bokföring Registrering/Bokföring uppdateras inte automatiskt, 
utan är preliminära tills du väljer att uppdatera i Corbis bokföringsdel.

Du kan använda Corbis rutiner för att skriva ut verifikat/bokföringsorder.
I bokföringen gå till Verifikationer, tryck på skrivarknappen eller välj
Rapport – ej uppdaterade ver från kommandomenyn.

Verifikationer så skrivs varje verifikation ut på en sida.

Om du ändrar belopp på bokförda transaktioner i en fakturaverifikation, så 
måste motsvarande ändring göras även på fakturan. Det finns inte någon 
koppling tillbaka från bokförda transaktioner till fakturaregistret.
Se vidare sida 75–76.
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Reg/Bokföring

Kommandon

Bokföring av fakturor

Fönstret Registrering/Bokföring används även för att bokföra tidigare 
inregistrerade men ej bokförda fakturor i en samlingsverifikation.

Hämta så försvinner fakturahuvudet och du får en fråga 

datum läggs då in i listan. Konteringar på moms- och öresutjämningskonton 
summeras på en transaktion för respektive konto.

OK för att bokföra verifikationen. 
Enter när du står på kontofältet.

Enter en gång till.

Inmatade fakturor kan även bokföras var för sig i Fakturor eller Fakturor lista.
Se vidare sida 70–74.

Guide Guide Fakturor.
Avbryt
OK
Hämta
Rad +
Rad -



70

Fakturor

Registrerade fakturor Inmatade fakturor kan granskas i två fönster, Fakturor och Fakturor lista som 
du når från Guide Fakturor eller menyn Kund.

I Fakturor kan du välja faktura från en lista och se alla detaljer för fakturan.
Om fakturan inte är bokförd visas alla transaktioner, annars visas på vilken 
verifikation fakturan är bokförd.

Faktura välj i nedre vänstra listan. Listan visar löpnummer, förfallodatum, 
fordran och fakturans status. Under listan visas total fordran för visade fakturor.

Status på faktura i listor kodas på följande sätt:
D = delbetald B> = markerad för betalning (men ännu inte betald)
B = betald faktura
K = kreditfaktura K> = kreditfaktura markerad för utnyttjande
   (efter fordran i lista)   = faktura bokförd

Fakturalistan kan sorteras efter löpnummer, kund, förfallodatum eller aktuell 

Normalt visas endast obetalda fakturor i listor, men du kan välja att visa alla 
fakturor, både betalda och obetalda genom att trycka på knappen Visa alla.

Genom att trycka på knappen Visa ff  ändras listan till att endast visa förfallna 
fakturor. Återgå återställer listan till ursprungsläget.

Hitta så kan du hitta en faktura på löpnummer, fakturanummer, 
registreringsdatum, fakturadatum eller förfallodatum.
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Fakturor

Registrerade fakturor

Kommandon

Om den valda fakturan är betald eller delbetald visas i listan till höger betalningar 
med betalningsdatum, belopp och betalningsväg.

En faktura kan markeras för betalning genom att trycka på Betala. 
I fältet Betala kan du mata in belopp och betalningsdag. Corbis hanterar även 
delbetalningar. I mitten visas en lista där du kan välja en annan betalningsväg än 
den som angivits som den normala för respektive leverantör i lev.registret.
Fakturan blir inte automatiskt betald enbart genom denna markering.
Se vidare sida 79.

Genom att trycka på Bokför så kan du bokföra en enstaka faktura.

Den valda fakturan kan även ändras genom att trycka på Ändra.
Se vidare sida 75–76.

Betalning
Reg bet
Bokför
Fakt Fakturering.
Reg/Bokf Registrering/Bokföring av fakturor.
Lista Fakturor lista.
Kunder Kunder.
Guide Guide Fakturor.
Avbryt
OK
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Fakturor lista

Registrerade fakturor I fönstret Fakturor lista får du en översikt av alla inregistrerade fakturor.
Detta är det viktigaste fönstret för framför allt betalning av fakturor.

Fakturalistan visar löpnummer, kund, förfallodatum, fordran och fakturans 
status. Under listan visas antal och total fordran för visade fakturor.

Om du markerar en faktura i listan så visas under listan även summa fordringar 
för faktura på första raden till och med markerad faktura. (Summa <= markerad)

Status på faktura i listor kodas på följande sätt:
D = delbetald B> = markerad för betalning (men ännu inte betald)
B = betald faktura
K = kreditfaktura K> = kreditfaktura markerad för utnyttjande
   (efter fordran i lista)   = faktura bokförd

Fakturalistan kan sorteras efter löpnummer, kund, förfallodatum eller aktuell 

Normalt visas endast obetalda fakturor i listor, men du kan välja att visa alla 
fakturor, både betalda och obetalda genom att trycka på knappen Visa alla.

Genom att trycka på knappen Visa ff ändras listan till att endast visa förfallna 
fakturor. Återgå återställer listan till ursprungsläget.
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Fakturor lista

Registrerade fakturor

Kommandon

En faktura kan markeras för betalning genom att trycka på Betala. 
Nederst  till vänster visa nu fält där kan du mata in belopp och betalningsdag. 
Corbis hanterar även delbetalningar. Normal betalningsväg för kunden visas i 
listan i mitten. Här kan du nu välja annan betalningsväg.

Fakturan blir inte automatiskt betald enbart genom denna markering.
Se vidare sida 79.

Genom att trycka på Bokför så kan du bokföra en enstaka faktura.

Bokför
Betalning
PM
Reg bet (markerad)
Utskrift
Reg bet
Kund Kunder.
Fakturor Fakturor.
Fakt Fakturering.
Reg/B Registrering /Bokföring av fakturor.
Guide Guide Fakturor.
Avbryt
OK
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Fakturor lista

Registrerade fakturor

Kommandon

Om du vill ta bort en betalning, markera fakturan och tryck på Betala.
OK.

Knappen Utskrift skriver ut en betalningslista. Se vidare sida 80.

Reg bet registrerar markerade betalningar. Se vidare sida 79.

Bokför
Betalning
PM
Reg bet (markerad)
Utskrift
Reg bet
Kund Kunder.
Fakturor Fakturor.
Fakt Fakturering.
Reg/B Registrering /Bokföring av fakturor.
Guide Guide Fakturor.
Avbryt
OK
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Ändring av fakturor

Ändring

Kommandon

Om du vill ändra en inregistrerad faktura gå till fönstret Fakturor.
Ändra.

Om fakturan är bokförd, så kan du här endast ändra uppgifter i fakturahuvudet 
eftersom fakturans transaktioner redan är överförda till bokföringen.
Behöver du ändra ett belopp så måste motsvarande ändring göras på den veri-
fikation i bokföringen där fakturans transaktioner gått in.
Övriga uppgifter som t ex kund eller förfallodatum kan ändras här.

En redan registrerad betalning kan endast ändras genom att det felaktiga 
beloppet nollas med en negativ transaktion. Därefter matas en transaktion med 
det riktiga beloppet in.

En ej bokförd faktura kan ändras i sin helhet. Se nästa sida.

Betalning
Reg bet
Bokför
Fakt Fakturering.
Reg/Bokf Registrering/Bokföring av fakturor.
Lista Fakturor lista.
Kunder Kunder.
Guide Guide Fakturor.
Avbryt
OK
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Ändring av fakturor

Ändring

Kommandon

En inte bokförd faktura kan ändras i sin helhet.

Ändringsfönstret nås från Fakturor genom att trycka på Ändra.

OK för att registrera ändringen. 
Enter när du står på kontofältet.

Enter en gång till.

Guide Guide Fakturor.
Avbryt
OK
Rad +
Rad -
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Valutor

Corbis kan hantera upp till tjugo olika valutor. Inmatning och ändring av dessa 
görs i fönstret Valutor som du når från Guide Fakturor.

För att valutakonteringar skall fungera måste konton för kursvinst, kursförlust 
och bankavgifter matas in. Corbis kontrollerar att konton finns i kontoplanen.

I detta fönster gör du också ändringar av valutakurser. Senaste ändringsdatum 
för respektive valuta anges nederst till vänster när du markerar en valuta.
Det är inte nödvändigt att göra dagliga ändringar av kurser eftersom den riktiga 
kursen inte matas in förrän vid betalning av fakturan.

kund. Du kan också ange den direkt vid fakturaregistreringen.

När du matat in ett valutabelopp så räknas det om till SEK i summa och 
beloppsfält. 

Valutor inställningar
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Valutor

I fakturalistor är valutafakturor markerade med ett vertikalt streck närmast före 
statuskoden.

Normalt är betalningsväg nr 6 reserverad för utlandsbetalningar.
Inställningar Bet.villkor.

När du får betalt för en valutafaktura så anger du betalbeloppet i SEK, 
betalningsdatum, eventuell bankavgift, riksbankskod och valutabelopp (om du 
får en delbetalning).

När betalningen registreras så görs avräkning mot det inregistrerade faktura-
beloppet och differens konteras som kursvinst respektive kursförlust.
Bankavgift som du angivit vid betalningen konteras automatiskt.

Betalning av faktura
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Betalningar

Registrera betalningar Du kan även gå direkt till registrering av betalningar från menyn Kund.
När du trycker på Registrera betalningar så registreras alla markerade 
betalningar i kundreskontran och en verifikation skapas med motsvarande 
betalningstransaktioner i bokföringen.

    Som verifikationens bokföringsdatum kan  
     du välja dagens datum, första eller sista      
    betalningsdatum för registrerade fakturor.

För varje faktura genereras en transaktion med betalningsbelopp på kontot för 
kundfordringar normalt märkt med fakturalöpnummer.
Eftersom fakturatransaktioner märks med löpnummer både vid inregistrering 
och betalning så kan de följas upp även i bokföringen.

En transaktion skapas för alla betalningar över postgiro och en för alla 
betalningar över bankgiro osv.

Även moms och öresutjämning summeras på varsin transaktion.

Corbis behandlar inte en faktura som betald 
förrän du själv valt att registrera betalningar.
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Utskrifter

Påminnelser utskrift

Betalningar utskrift

När du väljer kommandot Utskrift Påminnelser från menyn Kund så visas detta 
fönster. Här kan du skriva ut påminnelser för alla förfallna fakturor.

Corbis använder kundreskontrans inställningar för att välja vilken typ av 
påminnelse som skall skrivas ut.

I Inställningar kan du ange antal dagar efter förfallodatum innan påminnelse 
skall skickas ut. Du kan också ställa in antal dagar mellan påminnelser och även 
hur många påminnelser som skall skickas innan krav.

Om du väljer att inte själv sända krav så skriver Corbis ut en inkassolista.

Påminnelse för en enstaka faktura kan du skriva ut genom att i fönstret 
Fakturor lista markera en faktura och trycka på knappen PM.

Betalningslista kan skrivas ut till skrivare eller bildskärm.

Utskriften kan väljas från menyn Kund eller med knappen Utskrift i fönstret 
Fakturor lista

När betalningslistan är utskriven frågar Corbis om du vill registrera de utskrivna 
betalningarna.

     Corbis behandlar inte en faktura som betald 
     förrän du själv valt att registrera betalningar.
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Utskrifter

Reskontralista Genom att välja Utskrift Reskontra från menyn Kund så kan du skriva ut 
fakturarapporter till skrivare eller bildskärm.

Du kan välja att skriva ut fakturajournal eller listor med t ex förfallna, obetalda 
eller betalda fakturor per valt datum.

 Fakturajournal skriver en lista med alla 
 nyregistrerade fakturor.

 Förfallna fakturor per valt förfallodatum.

 Obetalda fakturor per valt registreringsdatum.

 Betalda fakturor per valt första betalningsdatum.

 Om du kryssar i Delsummor per kund 
 (ej fakturajournal) så skrivs delsummor och 
 övriga uppgifter för varje berörd kund.
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Utskrifter

Kundlista

Import av 
kundregister

Genom att välja Utskrift Kundlista från menyn Kund så kan du skriva ut en 
rapport över alla kunder till skrivare eller bildskärm.

Kundlistan kan skrivas ut som en fullständig rapport med t ex aktuell fordran, 
försäljning under aktuell månad eller år.

Listan kan också skrivas ut som enbart adresslista.

Med denna rutin kan du importera ett kundregister eller uppdatera ett befintligt 
i Corbis. Importrutinen kräver en datafil i tabseparerat textformat
med en post per rad och med följande fältordning:

 1   
 2   
 3   
 4   
 5   
 6   
 7   
 8   
 9   
 10   
 11   
 12   
 13   
 14   
 15    
  
 16    
 17      

Alla fält måste finnas med i importfilen, ej använda skall vara blanka.
Obligatoriska fält är enbart 1 och 2.

Importrutinen kan även användas för uppdatering av befintligt register.
Adresser och övriga data kommer att uppdateras med aktuella uppgifter.
Kunder som inte finns med i importen och som inte har obetalda fakturor 
kommer att raderas ur registret.

Nr/Kod max 10 tecken 
Företagsnamn max 30 tecken 
Org.nr max 11 tecken 
Infotext max 40 tecken 
Postadress max 40 tecken 
Postnr max 7 tecken
Postort max 20 tecken 
Land max 20 tecken 
Telefon max 18 tecken 
Fax max 18 tecken 
Bankgiro max 11 tecken 
Plusgiro max 11 tecken 
Kontaktperson max 30 tecken 
Email max 40 tecken 
Eget kundnr max 11 tecken 
(ditt företags kundnr hos kund)
VAT max 11 tecken 
EU-kod 1=EU
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Radera fakturor

Rensa kundregister

För att begränsa storleken på fakturaregistret så kan du i Inställningar ställa in 
hur länge betalda fakturor ska sparas i registret.
Fakturor kastas dock inte förrän du väljer kommandot Radera betalda fakturor 
från menyn Kund.

Om du i Inställningar valt t ex 2 månader så raderas då enbart betalda fakturor 
äldre än 2 månader.

Innan raderingen utförs skriver Corbis som dokumentation ut en lista  
med raderade fakturor. Du får även en fråga om du vill spara listan som datafil, 
vilket gör att du t ex kan bygga upp en historikfil  i ett kalkylprogram.
När utskriften är godkänd raderas fakturorna.

Genom att välja detta kommando så kan du ta bort alla fullbetalda kunder.
Enbart kunder utan kundkod tas bort. Om du vill ha kvar vissa även betalda 
kunder i registret så lägg in en kundkod på dessa.
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