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E-faktura Total 
 

En lösning för er som vill skicka e-fakturor 

 
 
 

                      Den 19 maj 2014 

Med tjänsten e-faktura Total får ni möjlighet  att 
sända elektroniska fakturor istället för 
pappersfakturor till era kunder.   
Förutom fördelarna med minskad manuell 
hantering och att ni effektiviserar  er 
fakturahantering så kommer även antalet 
felaktiva inbetalningar att sjunka eftersom er kund 
tar emot sin faktura direkt  i sin internetbank eller 
sitt fakturahanteringssystem (EFH).  
 
Genom att teckna avtal för tjänsten e-faktura 
Total med Danske Bank så får ert företag tillgång 
till ett stort nätverk för e-faktura där både de 
flesta svenska banker och tjänsteleverantörer för 
e-faktura ingår. 
 
I  tjänsten ingår mottagarregister, vilket ger ert 
företag möjligheten att både ta emot anmälningar 
om e-faktura från kunder samt registrera egna 
kunder som anslutit sig till e-fakturanätverket. Här 
får ni en bra överblick över de fakturamottagare 
som är relevanta för just er affär. 
 
Oavsett hur stort ert bolag är, om ni har 
affärssystem eller ej, så kan e-faktura Total hjälpa 
till att effektivisera er fakturering. 
 
Med e-faktura Total, kan ert bolag både sända e-
fakturor direkt till kunder som tar emot sina 
fakturor i sin internetbank eller till dem som tar 
emot via sitt ERP-system (Enterprise System). 
Kunderna kan vara både privatpersoner eller 
företag. 
 
Fakturor kan skapas manuellt i Business Online, 
där ni hittar en användarvänlig stegfunktion för att 
skapa och sända fakturor. Ni hämtar enkelt upp 

era registrerade fakturamottagare till de fakturor 
ni skapar och fyller sedan i resten. Ni kan skapa 
flera fakturor i en mapp innan ni godkänner dem 
och sänder iväg fakturorna. 
 
Om ni har ett eget ERP-system  där ni sköter er 
fakturering, kan detta enkelt bli integrerat med 
lösningen. Ni kan koppla ihop ert system med 
banken via de olika filkommunikationslösningar 
som vi idag stödjer eller ladda upp e-fakturafilerna 
från ERP- systemet i Business Online.  
 
Fördelar med e-faktura 

 Reducera antalet manuella rutiner. 
 Undvika kostnader för papper och porto. 
 Mottaga fler felfria betalningar. 
 Effektivisera faktureringsprocessen. 
 Förbättra likviditeten. 
 Miljövänlig och långsiktig lösning. 

 
Funktionerna i e-faktura Total 

 Hantera alla era fakturamottagare - 
komplett mottagarregister över vilka 
kunder som anslutit sig och som önskar 
ta emot e-faktura. 

 Skapa fakturor online, genom en förenklad 
fyrstegsprocess. 

 Leverantörs- och kunduppgifter till 
fakturan hämtas från systemet vilket 
minimerar antalet nödvändiga 
handpåläggningar. 

 En lösning för samtliga fakturatyper: 
Faktura, Kreditnota, Räntefaktura och e-
faktura/autogiro. 

 Fakturera både privatpersoner och 
företag. 

 Granska och godkänna enskilda fakturor - 
validering av data sker innan sändning. 

 Ett fakturaarkiv där ni hittar status på 
sända fakturor samt via flervalskriterier  
kan söka efter äldre fakturor. 

 Titta på färdigskapade fakturor i detaljbild 
eller via utskriftsmall.  

 Ta emot återredovisning av sända 
fakturor via e-post eller via fil. 

 Ta emot anmälningsfiler till ert ERP-
system. 

 
 

Hur kommer vi igång? 

För att komma igång krävs endast ett 
Business Onlineavtal med filmodulen och ett 
avtal om e-faktura Total. 
 
Vänligen kontakta Kundservice Företag på 
0752-48 49 30 , ditt Business Center eller 
din Cash Manager. 

 
 


