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Syfte 

Företagskort är en form av samlingsfakturering där man identifierar kund och referens via ett 

magnetkort. 

Företagskort skapar en post för senare utskrift på motsvarande sätt som faktura, fast magnetkortet 

styr vilken kund som ska faktureras. Antingen skickas fakturorna enskilt, eller så samlingsfaktureras 

de, beroende på inställningen på kunden. (Se Kundregister fliken Övrigt) 

Företagskort kan användas både för att verifiera att köp får utföras till företaget, och debiteras via 

faktura, men även som personalkort i t.ex. personalrestaurang eller personalbutik. Dessa köp kan 

senare föras över till lönesystemet. 
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Skapa företagskort 

Register / Kundregister / Kundregister 

Under fliken ”Företagskort” i kundkortet lägger man till:  

- Anställningsnummer 

- Företagsnummer 

- Namn på den anställde 

-ID / kortnummer 

- ID/Kortnummer igen 

- Ev. utgångstid 

-Ev kostnadsställe 

- Ev projektnamn 
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Under fliken ”Lönearter” kan man koppla specifik varugrupp till löneart ID, Kostnadsställe, Projekt 

och ev övrig krontrollrubrik 
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Inställningar 

Arkiv / Företagsuppgifter / Redovisning 

Om företagskort ska hanteras som kontant varuförsäljning  bockar i denna ruta. Då betraktas 

försäljning via företagskort som vanlig varuförsäljning, annars kommer det att betraktas som 

fakturaförsäljning 
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Arkiv / Standardinställningar / Extern hårdvara – Företagskort identifikation 

Inställningar för hur företagskort fysiskt skall hanteras 

 

 

För att identifiera ett företagskort använder man sig av någon extern identifikations enhet 

Identifikationssätt 

Välj hur ett företagskort identifieras 

Port/Hastighet/Databitar/Paritet/Stoppbitar 

Välj kommunikations inställningar om det är en seriell comport baserad identifikations enhet. 

Prefix när inslag av ftgkort är kortare än X tecken 

Skall ett prefix användas, så kan man här styra hur många tecken som företagskortet måste innehålla 

för att ett prefix ska läggas till 

Prefix företagskort 

Välj vilket prefix som skall användas när inläst företagskort är kortare än X tecken 

Skriv ut följesedel vid köp med företagskort 

Välj här hur man vill hantera utskrift av följesedel vid köp med företagskort: Ja, Nej, Fråga eller Litet 
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Köp 

När kunden/den anställde skall handla slår man in som vanligt i kassan och väljer sedan 

”företagskort” vid betalning. Kunden drar sedan sitt kort och köpet är genomfört. 
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Fakturering / export 

Fakturering/faktura / Utskrifter /Företagskort 

 

Här kan man gå in och skriva ut en lista över köp gjorda på företagskort. 

Kundnr  Ange ev. kundnummer för urvalet. 

ID Här kan man ange ett unikt kort-ID, om man bara vill se transaktioner 

på ett kort. 

Från datum Till datum  Ange datumintervall för urvalet 

Från anstnr Till anstnr  Ange ev intervall för anställningsnummer, om man inte vill ha alla 

anställda 

Endast ej fakturerat Här kan man välja om man vill ha med det som redan är fakturerat eller 

ej. 

Gruppera per anstnr Denna bock ger möjlighet att gruppera och summera rapporten per 

anställd. 

Summera endast Denna bock gör så att endast en summering per anställd/kort visas. 
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När alla urval är gjorda, tryck på knappen ”Hämta urval” för att få upp transaktionerna. 

Så här ser rapporten ut när den inte är grupperad: 

 

…grupperat per anställd: 

 

…och summera endast: 
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Fakturering/Faktura - Kontantnota/Företagskort 

 

 

Vid månadens slut eller vid någon annan valfri brytpunkt, går man in och skapar en faktura av 

aktuella företagskortköp. Gör urvalet enligt utskrifter ovan. 

 ”Skriv ut” skriver ut urvalet på skärmen 

 ”Fakturera” skapar en faktura av  urvalet på skärmen. 

 ”Exportera” skapar en fil för import i löneprogram 
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Fakturan kan sedan öppnas under Fakturering / Faktura/kontantnota /Registrera 

 

 

…alternativt kan fakturan skrivas ut under Fakturering / Faktura/kontantnota / Bunt utskrift 

 


