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Nytt i Fortnox: 
Läs mer om de nya funktionerna i avsnittet Versionsdokument under Hjälp. 

Bokföring 

Bank 
Kontoutdrag i följande filformat: SEPA (camt.053.001.02) kan nu laddas upp till Fortnox Bank. 

Var:  
Bokföring – Bokföring – Bank – Importera kontoutdrag 

 

Order – Tidredovisning 
 

Offerera tid   
Offerera tid är en ny funktion för användare som har funktionerna Order och Tidredovisning.  

Med funktionen Offerera tid kan du offerera dina kunder för tidsuppdrag. Om offerten godkänns kan 

du med ett klick omvandla offerten till ett uppdrag under Tidredovisning och använda detta uppdrag 

för att rapportera tid. Om du har Fortnox Fakturering kan du sedan fakturera kunden för tiden. 

Var:  
Offert - Tidredovisning - Fakturering 

 

Fakturering 

 

Lång beskrivning 
Om du vill att de långa beskrivningarna som du registrerar för dina artiklar i registret ska visas på 

dina fakturor, order eller offerter, måste du skapa en utskriftsmall där de får plats. 
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Var:  

- Fakturering – Register – Artiklar 
- Inställningar – Fakturering – Generellt – Utskriftsmallar  
- Skriv ut kundfakturor 

 

Streckkoder på kundfakturor (FI) 
Fortnox kunder kan nu lägga till streckkoder på sina kundfakturor. Med ett nytt dra och släpp-
element i Mallredigeraren kan du enkelt skapa utskriftsmallar med streckkoder för dina 
kundfakturor. 

Var:  

- Inställningar – Fakturering – Generellt – Utskriftsmallar  
- Skriv ut kundfakturor 

 

Inkasso (FI) 
Inkasso erbjuds som en tilläggstjänst för Fortnox användare som har modulen Fakturering.  Tjänsten 
erbjuds via ett API till Trust Kapital som tar hand om inkasseringen. Tjänsten är kostnadsfri för 
Fortnox användare eftersom Trust Kapital påför sina avgifter som en inkassoavgift på varje faktura. 

Var:  

- Inställningar – Fakturering – Generellt – Påminnelser 
- Fakturering – Kundfakturor – Påminnelser 

 

Klienthanterare 
 

Kontomallar 
Möjligheten att klona konton när nya konton skapas för kunder i Klienthanteraren innebär att 

verifikationsmallar, utskriftsmallar, kontoplaner och andra kontoinställningar kan kopieras från ett 

konto till ett annat. 

Var:  
Klienthanterare – Nytt företag – Skapa kundkonto 

 

https://www.trustkapital.fi/

