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Söka och visa faktura
För att söka och visa kundfaktura/leverantörsfaktura i portalen väljer du funktionen
Fakturor→ Sök→ Leverantörsfaktura, eller Kundfaktura.

Söka faktura
Fyll i fälten i fönstret med lämpliga urval. Urval och sökning kan t.ex. göras:

· Genom att ange en Leverantörs/Kunds id:nr i Raindance.
· Genom att ange (*) för att söka på del av text t.ex. i fältet Referens.
· På fakturors status t.ex. markera endast Definitiv för att söka obetalda fakturor

som har konterats och attesterats i sin helhet.
· På fakturor som du har konterat eller beslutsattesterat genom att markera Mina

fakturor.
· På kontrollattestant, konterare eller beslutsattestant.
· På fakturor som har slutkonterats eller attesterats på en viss koddel (Org, Konto

eller Proj) d.v.s. alla fakturor konterade på en viss projektkod under en viss period.
· På någon av de koder som finns i fakturans tabeller.

Sökning kan göras på fakturauppgifter eller/och fakturans kontering och tabellkoder.
Efter att lämpliga urval har fyllts i söks fakturor fram genom knappen Sök. Sökfönstret
nollställs genom knappen Rensa urval.

Söka på fakturauppgifter

Faktura
Här kan du ange ett fakturanummer eller ett fakturaintervall.

Leverantör/Kund
Fyll leverantörens eller kundens id om du vill söka fakturor för en viss leverantör/ kund.
Sök fram id:nr genom att ange del av namnet på leverantören/kunden tillsammans följt
av en stjärna (*) efter namnet eller före eller både före och efter t.ex. stud* och klicka
därefter på förstoringsglaset till höger om fältet. Då listas leverantörer/kunder enligt
angiven sökning och för över önskad leverantör/kund till sökfönstret genom dubbelklick.

Datum
Ange ett datum eller ett datumintervall via kalendern för sökning på datum. Välj mellan
Faktura-, Förfallo-, Registrerings-, Betalnings- och Klarmarkeringsdatum.

Belopp
Ange ett belopp eller ett beloppsintervall om du vill söka på belopp. Välj mellan Belopp i
valuta, Belopp i SEK och Momsbelopp.
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Lev.referens/Vår referens
Här kan du ange ett referensnummer eller ett referensintervall. Vill du söka på referens
anges referens eller en del av referens tillsammans med stjärna efter, före eller både före
och efter. Referens på externa leverantörsfakturor är oftast leverantörens fakturanummer.

Mina fakturor
Markera Mina fakturor om sökning ska göras på de fakturor som du har konterat eller
beslutattesterat.

Tabell
Sökning på tabelltyp och tabellkod, d.v.s. de koder som finns i fakturans tabeller. För att
se fakturor som har registrerats på en viss organisatorisk enhet söker du fram dem genom
att ange tabelltyp Org i första fältet och koden för vald organisatorisk enhet, t.ex. 462, i
andra fältet.

Fakturatyp
Olika fakturor har olika fakturatyper och kan du söka med ledning av dem. Genom att stå
med markören i fältet och klicka på förstoringsglaset till höger ser du vilka typer det finns
att söka på.

Fakturatyper för leverantörsfakturor
ES LR E-faktura Svensk
EU LR E-faktura Utland
FS LR Leverantörsfaktura Svensk
FU LR Leverantörsfaktura Utland
Fakturatyper för kundfakturor och rekvisitioner
FA KR Kundfaktura
PF KR Kundfaktura PM
PR KR Rekvisition PM
RE KR Rekvisition PM
RF KR Räntefaktura

Status
Markera aktuell status som du vill söka på.

Statuskoder för leverantörsfaktura
Ny Fakturan är påbörjad/inläst. Ingen bokning har gjorts i redovisningen.
Preliminär Fakturan är ankomstregistrerad och preliminär bokning har gjorts i

redovisningen.
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Definitiv Fakturan är slutkonterad och betalningsgodkänd. Denna status krävs för att
faktura ska kunna sändas för utbetalning. Den får denna status först när den
är attesterad och signerad i sin helhet.

Helt betald Fakturan är betald.
Klar Faktura som har haft status Helt betald mer än ett år är klarmarkerad. De

visas inte i journaler eller vid sökning om det inte särskilt begärs.
Makulerad Fakturan är möjlig att titta på men inga bokningar finns kvar i

redovisningen.

Statuskoder för kundfaktura
Ny Fakturaregistreringen är påbörjad men ofullständig. Ingen bokning har

gjorts i redovisningen.
Preliminär Fakturan är konterad men verifikationen är inte godkänd. Fakturan är

ändringsbar så länge den är preliminär.
Definitiv Fakturan är konterad samt attesterad och signerad
Helt betald Fakturan är betald av kunden.
Klar Faktura som har haft status Helt betald mer än ett år är klarmarkerad. De

visas inte i journaler eller vid sökning om det inte särskilt begärs.
Makulerad Fakturan är möjlig att titta på men inga bokningar finns kvar i

redovisningen.

Attesterad
Avmarkera ja eller nej för att söka endast på fakturor som är attesterade eller inte
attesterade.

Betalningsspärrad
Avmarkera ja eller nej för att söka endast på fakturor som är betalningsspärrade eller
inte betalningsspärrade.
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Söka på konterings- och tabelluppgifter

Sök via kontering/attestering
Genom att klicka på den blå pilen vid Sök via kontering/attestering visas ytterligare fält
för sökning av konteringsuppgifter m.m. Sökning under sök via kontering/attestering kan
kombineras med fakturauppgifter i fälten ovanför t.ex. för att söka ut alla fakturor på en
viss leverantör som är konterade på ett visst konto.

Händelse
Välj mellan kontering, kontrollattest eller beslutsattest.

Användare
Ange en användare för att söka på de fakturor som en viss användare har
kontrollattesterat, konterat eller attesterat.

Verdatum
Verifikationsdatum kan väljas via kalendern.

Koddel
Används för att söka fram fakturor som är konterade med ett visst konto eller en viss
objektkod. De koddelar som är sökbara är konto, organisatorisk enhet och projekt. I fältet
anger du ett specifikt konto/objekt. Observera att det inte går att söka med stjärna (*). Vid
sökning på koddel sker det alltid i kombination med händelse och verifikationsdatum.

Visa faktura m.m.
Efter att lämpliga urval har fyllts i söks fakturor fram genom knappen Sök och en lista
visas över aktuella fakturor.

· Ovanför listan till höger finns det två knappar.
Excel-knappen – för att exportera listan till Excel.
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Skrivar-knappen - för att skriva ut listan.
· För att titta på en faktura dubbelklickar du på aktuell rad eller markerar den och

klickar på knappen Visa. Observera att här kan bara fakturor hanterade i portalen
visas. För övriga får du titta på via Avancerat.

· Fakturan visas och från detta fönster kan du gå vidare till b.la. Cirkulera,
Kontera/Attestera, Historik och Ändra.

· Om du t.ex. ska granska, kontera eller attestera en faktura måste du först klicka på
Ändra eller Ändra faktura för att komma i registreringsläge.

· Väljer du att gå tillbaka till sökfönstret är listan kvar med de framsökta fakturorna.
· Vill du göra en helt ny sökning klickar du på Rensa urval för att nollställa

sökfönstret.
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Sökning/Visning av faktura via Avancerat
För de användare som har behörighet till Avancerat kan sökning av leverantörsfakturor
och kundfakturor även göras där. För att komma till den sökningen väljer du i menyn,
Kundreskontra/Leverantörsreskontra→ Fakturor→ Visning.

Alternativt söksätt är att skriva in KFV/LFV i sökrutan längst upp till höger. Klicka på
Fakturor -> Visning

Ange fakturanr för visning av en specifik faktura eller lämna fält tomt för att komma till
fönstret för utökad sökning av fakturor. Klicka därefter på knappen (Enter) för att
starta sökningen.

Har du angivit ett fakturanr läser du vidare nedan under Visa faktura



Uppsala universitet Raindance 2022-06-02
Avd för ekonomi och upphandling

9

Vid sökning av fakturor ang du ange följande urval i sökningen.

UU--Sökning via-
Faktura Anges ett fakturanummer sker sökning fr.o.m. angivet

nummer.
eller
Referens Anges en referens sker sökning fr.o.m. angiven referens.

-Status- Aktuella status markeras.

-Urval-
Fakturatyp Anges fakturatyp begränsas sökningen till en viss

reskontraposttyp/fakturatyp, t.ex. RE för att söka
rekvisitioner i kundreskontran.

Bunt Används inte.

Reg-sign Registreringssignatur (användarsignatur) begränsar
sökningen till fakturor som är registrerade av en viss person.
Kan inte anges för leverantörsfakturor.

Tabelltyp Sökning kan ske på tabelltyp och kod, dvs. de koder
Kod som finns i fakturans tabeller.

För att se fakturor som har registrerats på en viss
organisatorisk enhet kan de sökas fram genom att ange i fältet
Tabelltyp Org och sin organisatoriska enhetskod ex. 462 i
fältet Kod.

Kund/Leverantör Sökningen kan begränsas till en viss Kund/Leverantör genom
att ange dess id-nr. Id-nr som kan sökas fram hör på samma
sätt som vid sökning via Kunder/Leverantörer - Visning.

Attesterade/Oattesterade Avmarkera för att söka endast på fakturor som är attesterade
eller oattesterade.

Betalningsspärrade/ Avmarkera för att söka endast på fakturor som är betalnings-
Ej betalningsspärrade spärrade eller inte betalningsspärrade.

-Datum- Sökningen kan begränsas utifrån ett datum eller ett
datumintervall. Välj mellan Faktura, Förfallo, Registrering,
Betalning eller Klarmarkering.

-Belopp- Sökning kan begränsas utifrån ett belopp eller ett
beloppsintervall. Välj mellan belopp i Valuta, SEK eller Moms.
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Klicka därefter (Enter) och sökningen startar utifrån valda urval.

De fakturor som motsvarar sökningen listas.

· För att ändra eller kontrollera ditt urval för denna sökning kan du göra det

genom knappen Urval på knapplisten.
· För att få listan sorterad i annan ordning klickar du på den kolumnrubrik som du

vill att den ska sorteras efter.
· För att listan ska överföras till Excel eller för att få en utskrift väljs det i en ruta

som visas när du högerklickar i listan.
· När fakturor listas kan fler visningsbilder vara tillgängliga. Om fler

visningsbilder är tillgängliga byts bild genom att klicka på listpilen vid Original
och därefter klicka på önskat val.

· Du kan vid behov bygga egna bilder i visningen genom knappen Bygg bild .
Anvisningar hur du bygger egna bilder finns i lathunden Bygg bild i Avancerat.

Byta visningsbild Urval

Visa faktura
· För att titta närmare på en faktura dubbelklicka på aktuell rad i framsökt lista.
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· Om fakturan är ändringsbar visas knappen Ändra och om något behöver
ändras på fakturan kommer du via den knappen direkt i registreringsläge på
fakturan.

· Om fakturan är en portalfaktura visas knappen Portalinformation. Här
visas den information om fakturan som i portalen finns under knapparna
Meddelande, Bifoga dokument och Historik.
· Via länken till höger i bild kan du få fram fakturabilden.

Ändra           Portalinformation

· För att komma tillbaka till föregående fönster klickar du på knappen (Esc).


