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Debiteringskoder 

 

Debiteringskoder används för att skapa debitering av registrerad tid till order. Debiteringskoden kopplas på 

löneart i löneartsregistret. Det innebär att endast tidkoder som är kopplade till lönearter med debiteringskod 

kommer att gå vidare till order. 

Även tid som registreras på ordernummer i Lönebearbetning går vidare till order (om lönearten har 

debiteringskod). Detta sker vid löneavräkningen. 

 

Entré levereras med ett antal färdiga debiteringskoder, vid behov kan nya skapas. 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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Inställningar på debiteringskoder 
Debiteringskoden i sig innehåller inga inställningar utan det är den/de artiklar som kopplas till 

debiteringskoden som innehåller inställningar. Debiteringskoden i sig och dess beskrivning är valfria. 

Artiklar till debiteringskoden kopplas i nedre delen av bilden. Det går att lägga till flera artiklar till samma 

debiteringskod, i normalfallet finns dock endast en artikel kopplad till varje kod.  

 

Prissättning av artiklar på debiteringskoder 

Prissättningen av artiklarna som debiteras på ordern sker i Entré Artikelhantering. Detta ger all den 

flexibilitet vad gäller olika priser per kund, projekt, rabatter och påslag m. m. som det kan finnas behov av. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Skapa ny artikelkoppling till debiteringskod 

Klicka på ”Lägg till” i nedre delen av bilden. Artikeln måste finnas i artikelregistret, gör den inte det kan den 

skapas nu. 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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Inställningar till artikelkoppling på debiteringskoder 

 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Orderrader skapas med 

Med dessa inställningar går det att debitera annat antal än det som registrerats på tidsraden. 

Faktor 

Multiplikator för antal.  

Exempel: Om registrerat antal är 2 och faktorn är 3 så debiteras 2*3=6 till ordern. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Konstant 

Fast antal oavsett antal på den registrerade raden.  

Exempel: Om konstant är 2 kommer alltid 2 att debiteras till ordern, oavsett antal på den registrerade raden. 

Konstant=0 betyder ingen konstant. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Specifikation av orderrader 

Dessa inställningar styr hur orderrader skapas på ordern. Anges inga inställningar här så kommer samma 

orderrad i ordern att uppdateras (ackumuleras) när ny tid registreras på samma tidkod (debiteringskod).  

Detta gäller dock inte om ordertypens inställning är ”Tidsrader genereras inte” där man manuellt debiterar 

tiden.  
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Specifikationskod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta alternativ ger möjlighet att styra så att nya orderrader skapas och uppdateras i ordern beroende på 

vad som registrerats på tidsraden, till exempel person, datum, vecka och månad.  

Specifikationskoder läggs upp per ordertyp. 

I exemplet kommer specifikationskoden ARBETE på ordertypen Arbetsorder ge nya orderrader för varje ny 

person och ny dag.  

På ordertypen ÄTA/Tillkommande kommer samma kod (ARBETE) ge nya orderrader för varje dag och 

registrerad text. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Per resultatenhet 

Detta alternativ ska markeras om man vill skapa nya orderrader i ordern för varje ny resultatenhet som 

tidsraderna till ordern innehåller. 

Detta är nödvändigt om man vill att intäkten i ordern skall fördelas på de olika resultatenheterna när ordern 
sedermera faktureras. 

Observera också att använder man specifikationskod på en artikelkoppling så överrider specifikationskoden 

denna inställning. Därför måste specifikationskoden vara markerad för att skapa nya orderrader för 

”Resultatenhet” om intäktsfördelning per resultatenhet ska erhållas. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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Gruppering av debiteringskoder 

Gruppering av debiteringskoder används när man behöver skapa mer komplexa debiteringar eller 

begränsningar (urval) av debiteringar. 

För att använda gruppering av debiteringskoder måste grundinställning 3512 aktiveras.  

Då öppnas fältet ”Gruppering” för inmatning.  

Gruppering anges med nummer 0 och uppåt.  

- Gruppering = 0 innebär att alla artikelkopplingar kommer att skapas till ordern. 

- Gruppering = 1 och uppåt innebär att endast en artikelkoppling per gruppering kommer att skapas 
till ordern.  

 

Detta sker med en prioriteringsordning som är: 

• Person 
• Projekt 
• Befattningskod 
• Avtalsområde 
• Lönegrupp 
• Resultatenhet 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Begränsning/urval 

Dessa fält kan anges när man vill att artikelkopplingen endast ska skapa orderrader med vissa villkor, det vill 

säga när tidsraden som registrerats uppfyller dessa villkor. 

Exempel: Om en debiteringskod har följande artikelkopplingar: 

Artikel  Urval 

ARB  Inga urval 

ARB2  Anställningsid=112 

kommer ordern uppdateras med artiklarna ARB och ARB2 för anställningsid=112 och med endast artikel 

”ARB” för alla andra anställningsid. 

För att hantera sådana här komplexa typer av debitering måste gruppering av debiteringskoder användas, 
se detaljerad beskrivning i Handbok lön.  

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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