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HANTERING AV INKÖPSFAKTUROR

Nytt förfarande av hantering för inköpsfakturor i UBW

• När en inköpsfaktura inkommer så matchas den mot inköpsordernumret som finns 
angivet på fakturan.

• Mottagningsattestant kommer att ta emot fakturor som ej matchar mot 
order/varumottagning.

• Exempel på anledningar att en faktura inte matchar, kan vara att leverantören 
fakturerar med annat artikelnummer, artikelnummer saknas eller att det tillkommit 
någon typ av fraktavgift.



HANTERING AV INKÖPSFAKTUROR

• Om fakturan stämmer överens med det som är beställt och har blivit 
levererat – Ingen ytterligare attest behövs och fakturan blir
autoattesterad och klar för bokföring

• I de fall en faktura inte stämmer överens med vad som är varumottaget 
så kommer fakturan att gå ut i manuellt attestflöde (Mottagningsattest, 
Beslutsattest och Beloppsattest enligt uppsatta regler)



I UPPGIFTSLISTAN

• Du ser dina inköpsfakturor i Dina uppgifter 
under rubriken Mottagningsattest 
inköpsfaktura



MOTTAGNINGSATTEST AV 
INKÖPSFAKTURA

• Hantering av extra rader – Elektroniska fakturor –Ankomstkonto 48500

• I de fall extra kostnader som till exempel pant, fraktkostnad, backar 
tillkommit på fakturan och ligger som en egen rad med ett artikelnummer 
kan de kopplas till aktuella konton.

• Hantering av Diskrepans (avvikelse) – Skannade fakturor - Ankomstkonto 
48599



FAKTURAÖVERSIKT

• De fakturor som går ut för manuell mottagningsattest är fakturor som 
inte har kunnat matchats fullt ut mot ordern

• Översiktsbilden skiljer sig något från gränssnittet för 
Mottagningsattest Leverantörsfaktura. 

• På översiktsbilden för inköpsfaktura tillkommer några nya fält exempelvis 
Diskrepans som visar om något avviker på fakturan. Ny sektion 
Fakturakontroll som visar vad som avviker.



FAKTURAÖVERSIKT



FAKTURAKONTROLL OCH 
ORDERRADER

• Som standard visas endast de rader som är avvikande (ex avviker pga
uppsatta värden i procent/belopp)

• Klicka på knappen Visa alla för att ta fram samtliga orderrader

• Rader med avvikelse får en triangelformad symbol som varnar för 
Diskrepans (avvikelse)



FAKTURAKONTROLL OCH ORDERRADER

• Expanderat läge, samtliga orderader visas.

• Under Fakturakontroll visar vad som är avvikande, detta fall avviker fakturan med mer än 2,5% av 
beställningsbeloppet



EXEMPEL PÅ AVVIKELSE

• På bilden nedan är det 78 kr för mycket fakturerat mot ordern.

• Beloppet som avviker kommer som en extrarad konterad på Ankomstkonto 48500 eller 48599 
(Diskrepans på skannade fakturor) och du som mottagningsattestant behöver kontera upp raden 
och därefter godkänna



ÄNDRA KONTERING
• Öppna upp respektive rad och justera konteringen



BILAGA TILL INKÖPSFAKTURA
Inköpsordern visas som en Bilaga till fakturan, du kan bläddra mellan fakturabilden och 

inköpsordern som ligger som en bilaga med pilarna.

Du kan också se dem under det blå gemet uppe till höger



EXPRESSORDER –ALLTID MANUELL 
ATTEST AV INKÖPSFAKTURA

• Expressorder – kräver ingen attest i inköpsförslag utan 
inköpsfakturan kommer alltid att gå ut i attestflöde

• Behörighetsstyrd funktion mot vissa leverantör ex Livsmedel. Endast ett 
fåtal användare har denna roll.

• Dessa inköpsfakturor behöver manuell attest oavsett om de stämmer 
mot varumottagning eller ej



EXPRESSORDER –ALLTID MANUELL 
ATTEST AV INKÖPSFAKTURA



HANTERING AV FELAKTIG 
FAKTURA – BEGÄR IN KREDIT

Om leverantören fakturerat enligt beställning, men vi inte mottagit samma 
antal så går fakturan till mottagningsattestant:

• Parkera fakturan i UBW (kräver kommentar)

• Kontakta beställaren av aktuell order.

• Kontakta Leverantören och begär in en kreditfaktura och en ny RÄTT  
debetfaktura.



UTBILDNINGSMATERIAL, 
LATHUNDAR OCH NYHETER

Ny informationssida gällande E-handel på Nacka.se

Prenumerera gärna på nyheter för denna sida för att ta del av nya avtal, nyheter, 
beställningsinformation, FAQ mm

Vi tar gärna emot synpunkter och förslag på förbättringar



LÄNK TILL E-HANDELSPORTALEN
FRÅN UBW:S STARTSIDA



SUPPORT

Gäller det fakturafrågor kontakta:

• Ekonomisupport@nacka.se

Frågor relaterade till produktutbudet eller avtal kontakta:

• upphandling@nacka.se

mailto:Ekonomisupport@nacka.se
mailto:inköpsenheten@nacka.se



