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Kom godt i gang med overførsel af leverandørfakturaer til e-conomic
Fra ebConnect gateway kan du overføre indkomne leverandørfakturaer direkte til e-conomic kassekladde og bogføre
derfra.
Med elektroniske fakturaer
•
•
•
•
•
•

Er det hurtigt at bogføre
Er der sikkerhed for levering til rette modtager
Spares administrativ tid og porto
Forbedres cash-flowet
Gør IT systemerne arbejdet uden indblanding
Dokumenteres kvaliteten i arbejdet let

Opret reference til e-conomic konto
Bemærk!
Reference kan kun oprettes, hvis du har aktiveret e-conomic API på din e-conomic konto.
Dette kan du gøre, når du er logget ind på e-conomic og vælger Indstillinger/Tillægsmoduler/API.
Indstillinger/Tillægsmoduler/API Hvis API ikke er
aktiveret, vil registrering fejle.
Når du har registreret dig hos e-conomic og aktiveret brugerkonto til ebConnect gateway, er du klar til at overføre
elektroniske leverandørfakturaer.
1.
2.
3.
4.

5.

Vælg Log på fra www.ebconnect.dk
Angiv dit brugernavn og dit kodeord og klik Log på
Gå til menupunkt Konto
Konto og fanen e-conomic brugerkonto
brugerkonto
Angiv dine e-conomic brugeroplysninger (tilsendt i velkomstmail fra e-conomic)
• Aftalenr.
•

Bruger-ID

•

Adgangskode

Klik Gem krypteret for at gemme din adgangskode og kontoinformation i ebConnect database.
Dermed undgår du at skulle taste adgangskode ved hver e-conomic transaktion/opdatering på ebConnect
gateway.

6.

Klik Registrer ee-conomic konto

Ved succesfuld registrering fremkommer et felt med Kontoinformation og e-conomic logo nederst på siden.

© ebConnect, april 2011

Side 2 af 4

Brugermanual – overfør leverandørfaktura til e-conomic

På fanen e-conomic brugerkonto udfyldes Kontoinformation med de standardværdier, du ønsker, der skal gælde.
Du kan ændre disse ved at skrive navn på alternativ kassekladde eller vælge ID type ved ny kreditor fra listen. Klik
Opdater for at gemme.
Ved ukorrekt registrering fremkommer fejlmeddelelse, og du bør kontrollere:
•
•

At API er aktiveret på din e-conomic konto
At dine e-conomics brugeroplysninger er korrekte

Importer e-conomic kreditorgrupper
1.
2.

Klik Importer kreditorgrupper (åbner nyt vindue, hvor du kan vælge fil)
Vælg fil og klik Opdater

Importer e-conomic kontoplan
1.
2.

Klik Importer kontoplan (åbner nyt vindue, hvor du kan vælge fil)
Vælg fil og klik Opdater

Opdater for at gemme.
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Overfør leverandørfaktura
For at overføre en leverandørfaktura skal du have modtaget én på ebConnect gateway.
De modtagne leverandørfakturaer er tilgængelige under menupunktet Indgående.
Indgående

1.
2.

Vælg dokumentet ved at klikke på fx afsender eller dato (dokumentlinien skifter baggrundsfarve)
Klik på Send valgte for overførsel af dokumentdata til e-conomic kassekladde

Når data fra dokumentet er overført korrekt, fremkommer ikon for succesfuld overførsel nederst på siden.

Du kan desuden se et ikon på dokumentlinien til venstre for dokumenttypen som bevis for, at dokumentet er
overført.

Herefter er fakturaen klar til bogføring fra e-conomic kassekladde.
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