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Rutinen ”Sök i fakturaregistret” är en central för att titta på och, på olika sätt, hantera alla fakturerade 

fakturor. Här kan du fritt välja vilka fakturor som skall visas genom att göra olika urval. Du kan också fritt 

välja vilka kolumner som skall visas genom att högerklicka på en befintlig kolumn samt enkelt och snabbt 

sortera fakturorna genom att klicka på den kolumn som skall sorteras. Alla ändringar avseende urval, 

kolumner och fönsterstorlek sparas på din användarkod så att bilden ser likadan ut nästa gång du går in i 

denna rutin. 

Flik 1. Urval. Här gör du dina urval. Gjorda urval visas med blå, kursiv text. 

Flik 2. Fakturor enligt urval visar alla fakturor inom gjort urval. 

Flik 3. Fakturainnehåll visar fakturans artikelrader samt tid i flik 4 och betalningar i flik 5. 

I denna flik gör du de urval för fakturor som skall visas. Om du inte gör något urval visas de 3 sista 

månadernas fakturor. Det finns 2 olika sätt att välja urval. Standard är att välja mellan ett antal fasta urval 

genom att klicka på knappen ”Lägg till och ändra urval”. Behöver du ännu fler urval att välja mellan, kryssar 
du i rutan ”Avancerad”. Du kan då välja mellan ett stort antal fält där olika urval kan kombineras. 

• Knappen ”Lägg till och ändra urval”. Ange de urval du behöver använda och klicka på knappen ”Spara”. 

 

De urval du gjort visas med blå, kursiv text i rutan nedanför urvalsknappen. Genom att högerklicka på 

urvalet så kan du även spara detta urval så att det används automatiskt nästa gång du går in i ”Sök i 



fakturaregistret”. 

 

• Avancerat urval. När du har kryssat i rutan ”Avancerad” så kan du välja att göra urval på nästan alla fält 

som finns på fakturan.  

På varje urval kan du välja mellan ett antal olika villkorssatser enligt bilden nedan. Du kan tex kombinera 

ditt urval att visa alla fakturor till en viss kund i en viss period där fakturasumman är i ett visst 

beloppsintervall och projekt börjar med ”AB”. 

 

• Uppdatera (F5). Listan uppdateras med de senaste fakturahändelserna, tex fakturering eller gjorda 

betalningar som skett sedan du öppnade denna rutin. 

 

• Fakturor enligt urval. Här visas alla fakturor enligt det urval du gjort. Du kan enkelt sortera listan genom 

att klicka på en kolumn. Behöver du söka efter en specifik faktura, ställer du helt enkelt markören på det 

fält du vill söka på och börjar skriva det värde du söker efter. Tryck därefter på Addera till urval (F5) för 

att lägga till urvalet alternativt Ersätt urval (F6) för att ersätta tidigare gjort urval 

 



Här skriver du ut dina fakturor igen. Ställ dig på den faktura du vill skriva ut och klicka på utskriftsknappen. 

Vill du skriva ut flera fakturor på en gång klickar du i en bock i ”Vald”-kolumnen på alla fakturor som skall 

skrivas. Du kan också använda knappen Markera för att välja ett omfång av fakturor att skriva ut. Om du 

högerklickar på knappen Utskrift, skrivs fakturan ut direkt på skrivaren utan att visa utskriftsdialogen. 

Att behöva kreditera är inte kul, men ibland måste man och då är det bra om det går så smidigt som möjligt. 

När du krediterar en faktura trycker du bara på knappen ”Kreditera” och Entré skapar en exakt spegling av 

debetfakturan vilket gör att lagersaldo, kontering osv blir helt korrekt.  

 

När du krediterar visas dialogen ovan. Klicka Ok för att skapa en kreditfaktura. Observera att kreditfakturor 

automatiskt får 1 dags betalningsvillkor, detta för att den skall kunna betalningsbokas i kundreskontran 

snarast möjligt. Om du tar bort bocken i ”Ska kreditordern faktureras direkt”, skapas istället en kreditorder 

som du kan redigera innan du fakturerar den. Detta använder du när inte hela, utan delar av, debetfakturan 

skall krediteras. Du kan även ange en specifik referensperson till denna kreditfaktura. Observera också 

inställningarna, 3294, 3164, 3496, 3500 och 3409 som styr hur kreditering får ske i programmet. 

Om du försöker kreditera en faktura som tidigare redan krediterats, visas nedanstående dialog. Du kan inte 

heller kreditera kreditfakturor. 

 

Om du krediterar en ROT-faktura till Skatteverket, kanske pga att Skatteverket avvisat avdraget, så visas 



nedan fråga där du kan välja att tilläggsfakturera slutkunden med beloppet från ansökan till Skatteverket. 

 

Om du vill skapa en exakt kopia av fakturan till en ny order kan du använda kopiera-knappen. Du kan då 

välja att skapa en kopia med en annan ordertyp eller annan kund. 

 



 

 

Innan en faktura hamnar i kundreskontran och kan betalas måste du ha kört en fakturajournal på fakturan. 

Undantag från detta är s.k. kontantfakturor där systemet förutsätter att du direkt fått kontant betalning 

varvid bevakning av fordran inte längre behövs. 

Registrering av kundfakturor gör du i menyvalet ”Registrera kundinbetalningar”. Du väljer faktura att betala 

genom att ange ett urval för vilka fakturor som skall visas i sektionen ”3. Inställning och urval”. Observera att 

endast en användare kan registrera betalningar åt gången. 

 

Betalningsdatum: Gårdagens datum föreslås som inbetalningsdatum. Byt datum med - + tangenterna eller 

kalenderknappen. Observera att när du senare kör ut inbetalningsjournalen så bryter denna per 

inbetalningsdag. 



Betalningssätt: Ange det betalningssätt som kunden använt för betalningen. Systemet föreslår automatiskt 

det betalningssätt du angivit i grundinställning 346. 

Kund: Om du bara väljer kund, visas kundens samtliga obetalda fakturor direkt i listan nedanför. Obs! Om 

kunden är spärrad får du en varning om detta när kundnummer anges. Dessutom rödmarkeras kundfältet. 

Fakturanummer: Att direkt slå in fakturanummer är det snabbaste sättet att betala en faktura. Fakturan 

markeras då direkt som betald. Du kan också söka efter obetalda fakturor här genom att trycka på 

tangenten F3. Obs! Om du anger ett fakturanummer med ROT-koppling där denna faktura är betald, föreslår 

systemet istället reglering av den kopplade Skatteverksfakturan. 

Ordernummer: Istället för fakturanummer kan du söka eller ange ett det ordernummer fakturan varit kopplad 

till. 

Referensnummer: Du kan även ange fakturans referensnummer (även kallat OCR) som urvalsbegrepp. 

När du har gjort ett urval för de fakturor som du skall boka av på något sätt, visas dessa i sektion ”4. 

Kundens fakturor”. Då kan då utföra nedan funktioner med knapparna till höger. 

 

Godkänn. Godkänner och flyttar över de fakturor du markerat, i kryssrutan ”betalas”, till flik ”2. Summering 

och avstämning”.  
Kundinbetalning steg för steg: 

o Välj betalningsdatum samt kund eller fakturanummer. 

o Markera den eller de fakturor som kunden betalat. 

o Kontrollera om någon faktura är delbetald. Använd knappen ”Delbetala” för detta.  
o Godkänn. 



Ändra betalning. Öppnar nedanstående dialog där du kan ändra avbokat belopp, betalningsdatum samt 

betalningssätt. Ändrar du belopp gör du en delbetalning. 

 
 
Bearbetning. När du klickar på bearbetning kan du betala aktuella fakturor enligt nedanstående alternativ. 

 
 

Avdrag. När du gör ett avdrag på en faktura så kommer avdraget att konteras enligt de konton som visas. 

Det betyder att din försäljning minskar samt att du även kan minska den moms du skall betala in. När du gör 

ett avdrag bokas resterande som inbetalt och fakturans status sätts till fullbetald. 

 



Delbetala. Öppnar nedanstående dialog där du kan ändra avbokat belopp, betalningsdatum samt 

betalningssätt. 

  
 

Kundinfo. Öppnar och visar information från fakturahuvudet. 

 

Övrig info. Visar ordern/fakturans arbetsbeskrivning, Internt meddelande samt Kravinformation. I rutinerna 

”Sök i fakturaregistret” och ”Kravhanteringen” kan du skriva information i dessa fält som kan vara till nytta 
vid kundinbetalningen. 

 
  



Egna kont. I denna rutin kan du göra bokningar på dina likvidkonton som kanske inte direkt berör en specifik 

kundinbetalning, men som ändå är smidigt att hantera i denna rutin då man ofta vill kunna registrera in- och 

utbetalningar som registrerats Plusgirot eller Bankgirot. Om du står i flik ”1. Registrering” när du trycker på 
denna knapp blir konteringen generell, om du står i flik ”2. Summering och avstämning” kopplas konteringen 

till aktuell faktura 

 

  



Nedan går vi igenom de funktioner som gäller för registreringsdelen. Övriga funktioner tillhörande 

summering och avstämning gås i igenom i nästa avsnitt. 

Totalbelopp. Då man startar funktionen för att registrera manuella kundinbetalningar kan man få fylla i totalt 

belopp för respektive betalningssätt. Se även grundinställning 2409 för inställning om dialogen skall visas 

automatiskt eller ej alternativt om belopp skall anges per dag. Manuellt registrerade betalningar utförs 
oftast med underlag från respektive betalningsmottagare, vanligtvis Bankgirot eller Plusgirot. På rapporten 

från betalningsmottagaren visas totalt belopp som registrerats, per dag och totalt. Genom att ange detta 

belopp kommer Entré att kontrollera att den summan stämmer med summan av alla registrerade 

betalningar. De betalningssätt som visas är de som har ifyllt att de skall användas för just kundinbetalningar. 

Detta anger du på betalningssättet i rutinen ”Skapa / ändra betalningssätt”. 

 

  
 

Om du försöker köra ut journal och registrerade inbetalningar inte stämmer överens med angivet 

totalbelopp får du nedan varning där även differensen visas.. 

Du kan då också välja om du skall återgå för att justera någon inbetalning eller registrera fler inbetalningar. 

Alternativt kan du gå till rutinen ”Egna konteringar” för att kontera bort diffen. 

 
Annullera alla. Alla registrerade inbetalningar annulleras. Vill du annullera endast en betalning kan du göra 

det i fliken ”Summering och avstämning”. 

 
  



 

 

Skapa/Ändra leverantörsfakturor 

Leverantörsfakturajournal 

Eventuell attestering  

Registrera leverantörsbetalningar 

Bevakning fakturor (om ni skickar fil med betalningar) 

 

 

 

 

 



Kreditfaktura = sätt bock i ruta ”kredit” 

Ta fram senast registrerade leverantör = Page Down 

Ändra en registrerad men ej journalförd faktura = ”Ändra befintliga” 

 

Normalt anges inga urval, endast Utför (F9).  

 



 

Markera fakturor som ska betalas på flik 2 

 



  

Ska alla fakturor betalas = Välj alla, annars markera genom att sätta bock i ”betala” 

 Utskrift Förslagslista på papper 

Betala Fil skapas eller utskrift lista om betalningar görs manuellt 

Ändra Vid delbetalning, ändra det belopp som ska betalas i denna betalning 

Avdrag Om del av fakturan ska bokas bort 

Byt datum Byt betalningsdatum på en eller flera fakturor 

 



 

Används om ni skickar fil med betalningar 

 

Markera de fakturor som är betalda, därefter Boka Betalda 

Hela dagen = Markerar alla fakturor på den angivna dagen som betalda 

Återrapportering – Om du använder filinläsning från din bank använder du denna knapp för att läsa in och 

bocka av betalningarna. 



 

Registrering av bokföringsorder 

 

Import – används för att importera verifikationsrader från till exempel ett excel-dokument. 

Inställningarna i kontoplanen styr i vilket fält markören stannar vid registrering. 

  



Söka, skriva ut befintliga verifikationer, hämta och aktivera verifikat (föra in i huvudbok) 

 

Motkontera – Använd knappen Motkontera för att motkontera ett verifikat i sin helhet. 

Entré har 2 inställningar för vad som händer när ni skriver en journal. 

Vilken inställning ni vill ha på ert företag väljer ni vid driftstart (det är alltid möjligt att ändra framledes). 

1/Verifikaten går rätt in i huvudboken = Aktiverad (och är då ej ändringsbart) 

2/Verifikaten går ej in i huvudboken = Ej aktiverade (och är då fortfarande ändringsbart) 

Om ni valt inställning 

1/behöver ni inte göra någonting 

2/måste ni aktivera verifikationerna genom att markera dem och sedan ”Aktivera” 

Aktivering måste göras innan ni skriver ut momsrapporten samt innan perioden stängs. 

  



I denna bild visas alla journaler ni skrivit och ni kan skriva ut dem igen vid behov. 

 

Bilden har 3 flikar, under flik 

2. Konteringar kan ni se hur journalen är konterad 

3. Underlag kan ni se vilka kund- eller leverantörsfakturor som ingår i journalen. 

Under flik 3. Konteringar finns en funktion för att kontera om en enskild kund- eller leverantörsfaktura. 

Fördelen med att göra det i denna bild är att konteringen ändras både i redovisningen och i reskontran och 

att ni får en koppling mellan ursprungskonteringen och omkonteringen. Ändrar ni enbart med en 

bokföringsorder i redovisningen förlorar ni dessa fördelar. 

 

Genom att klicka på Ändra kan ni ändra denna fakturas kontering, t ex till annat konto, resultatenhet eller 

projekt. Ni kan även dela upp konteringen på flera rader eller byta period. 



 

Kontoplanen har 4 flikar 

2. Inställning 

Här anger ni momskod för momsrapporten. 

Här kan ni även ange att ett konto inte får användas för manuell kontering eller är spärrat samt om kontot 

ingår i konto för skattepliktig lön och arbetsgivaravgifter. De senare används vid avstämning av lön i 

samband med årsskiftet. 

  

 

  



3. Regler 

 

Här kan ni ange att vid registrering på detta konto måste projekt och/eller resultatenhet anges.  

4. Konteringar 

Här ser ni vad som hänt på kontot under bokföringsåret. 

 

 



 

Välj först önskar rapport i rutan till vänster och gör sedan ett önskat urval, i exemplet ovan det som hänt i 

period 200701 på konto 3010 och resultatenhet 100. 

Om ni valt inställningen att verifikat ej aktiveras automatiskt (se ovan ”söka i verifikationsregister) kan ni 

ändock få med dessa verifikat på rapporten genom att bocka för rutan ”Preliminär, ej aktiverade (eventuellt 

även ”Från försystem, ej verifikat”). 

 ”Utan projekt”, ”utan resultatenhet”, ”utan objekt” bockar man i om man vill spåra verifikatrader som saknar 

projekt, resultatenhet eller objekt. 

 



 

 

 

Välj först önskad period, normalt sett samma period i alla fält 

Ruta 2. Summa per momstyp från faktureringen visar vad som är fakturerat i kundreskontran med moms, 

utan moms och med omvänd skattskyldighet 

Ruta 3. Rubriker visar momsrapportens koder och det som är bokfört på de konton som är kopplade till 

respektive momskod, dvs. de konton ni ser under Ruta 4. Tillhörande konton. 

Om det inte stämmer – kontrollera följande 

Finns det kund- eller leverantörsfakturor som inte är journalförda? 

(Gå till journalrutinerna och skriv journal) 

Skriv ut momskontroll 

(Gå till Dagbok och huvudboksrapporter och skriv ut rapport Momskontroll på skärmen, dubbelklicka på 

verifkationsnumret för att se underliggande konteringar) 

Finns det verifikat som inte är aktiverade till huvudboken? 

(Gå till ”Söka i verifikationsregister” och kontrollera) 

Har det bokförts manuellt på något av försäljningskontona eller momskontona? 

(Ta ut huvudbok på berörda konton för aktuell period) 

Har ni lagt upp nya konton som saknar/har felaktig momskod? 

(Kontrollera nya konton i kontoplanen) 



Ni kan även i bilden momsrapport använda knapparna 

Man. kont Visar om något är manuellt registrerat på de försäljningskonton som är använda i fakturering 

Kontroll Visar de försäljningskonton ni använt i faktureringen. 

Bokföring av momsen – automatisk eller manuell 

Ni kan välja att låta systemet föra om momsen med en automatisk bokföringsorder, önskar ni detta väljer ni 

alternativet Utför 

Vill ni själva föra om momsen med en manuell bokföringsorder, väljer ni enbart alternativet Utskrift. 

OBS! Ni måste då föra om momsen i samma period som den har uppstått för att nästa momsrapport ska bli 

riktig, i exemplet ovan alltså i period 200709. 

  



Med avstämning av reskontror menar vi att de aktuella saldona i kund- och leverantörsreskontran stämmer 

med redovisningens saldon på de aktuella kontona (normalt 1510 och 2440) 

Utskrift av nedan lista ger ett utgående saldo i leverantörsreskontran för den valda perioden 202110 som 

ska stämma överens med balansräkningens utgående saldo på konto(-n) för leverantörsskuld. Motsvarande 

lista finns i kundreskontran 

 

 

 

Om det inte stämmer – kontrollera följande 

Finns det kund- eller leverantörsfakturor som inte är journalförda? 

(Gå till journalrutinerna och skriv journal) 

Finns det verifikat som inte är aktiverade till huvudboken? 

(Gå till ”Söka i verifikationsregister” och kontrollera) 



Har det bokförts manuellt på något av kontona för kundfordran el leverantörsskuld? 

(Ta ut huvudbok på berörda konton för aktuell period) 

I denna rutin gör ni en avstämning på skärmen av reskontrorna och kan också få hjälp med spårning av 

eventuella differenser 

 

Välj först den period ni ska stämma av, ni får då under 2. Saldo för period det aktuella saldot i reskontrorna 

och eventuell differens mot huvudboken. I ovan exempel finns alltså ingen differens. 

En differens förklaras ofta av manuella konteringar, dessa visas då på raden Därav manuell kontering för 

respektive reskontra. Använda förstoringsglaset för att se vilka verifikat det är. 

I denna rutin kan du även stänga perioden för fortsatt kontering i perioden. Man kan välja att stänga per 

serie, i försystemen samt i redovisningen. Om man endast väljer Stäng aktuell period i redovisningen så 

stängs även försystemen. Om någon lägger in något i försystemen i en stängd period så bokförs den i 

första öppna period. 



Vid nytt bokföringsår görs följande rutiner 

Bokföringsåret skapas automatiskt när någon transaktion registreras på det nya året. Vid varje inloggning i 

Entré hamnar du automatiskt i aktuellt bokföringsår utifrån dagens datum. Vill du arbeta med föregående år 

måste du själv välja. 

 

 

Klicka på Välj för att välja det år som du vill arbeta med.  

 



 

 

 

Öppna fliken Ingående balans per konto, ställ markören på det nya året och klicka på Överför utgående 

saldo från föregående år. 

Så uppdateras de ingående balanserna på det nya året. Detta kan göras hur många gånger som helst till 

bokslutet är klart. 

Observera att endast aktiverade verifikat kommer med vid en överföring. 

I denna rutin kan du även arbeta med budget. Via knappen Importera kan du läsa in en budget från excel. 


