
Göra nya konteringsrader på fakturor i Proceedo 9 
 

Det finns tre olika varianter av flöde för en faktura som man måste ta hänsyn till när det gäller om 

man ska använda Dela rad eller Ny kontering för att dela upp konteringen på flera rader. Dessa tre är 

efterattest, huvudmatch och radmatch. Om man ska använda Dela rad eller Ny kontering beror 

också ibland på hur många artiklar det är på fakturan.  

 

• Efterattest är när fakturan inte ordermatchas, det finns ingen order att koppla till fakturan.  

• Huvudmatch är när fakturan ordermatchas på fakturabeloppet och användaren måste bocka 

i ”Tillhör fakturan” på Matchningsresultat.  

• Radmatch är när fakturan ordermatchas på artikelnivå.  

 

 

1. Efterattest (Ej ordermatchad faktura). Dela rad ska användas 
 

Fakturor som hanteras i efterattestflödet har endast alternativet Dela rad oavsett hur många artiklar 

det är på fakturan. Alternativet Ny kontering finns inte på dessa fakturor.  

 

 

2. Faktura med huvudmatch (1 artikel). Ny kontering ska användas 
 

Fakturor med huvudmatch har endast alternativet Ny kontering vilket inte kan användas eftersom 

rutan med Totalt belopp blir 0.00 om man endast klickar på Ny kontering. Alternativet Dela rad finns 

inte på dessa fakturor. 

 



 

 

För att få till en fördelning på fakturor med huvudmatch och endast 1 artikel måste man på 

Matchningsresultat lägga till en artikelrad och ändra på beloppet i rutan för Faktura så att beloppet 

stämmer. På det sättet blir det två artiklar och dessa kan konteras på olika sätt.  

 

 

 

3. Faktura med huvudmatch (2 artiklar eller fler). Ny kontering ska användas 
 

Fakturor med huvudmatch har endast alternativet Ny kontering. När det är 2 artiklar på fakturan 

eller fler kan denna delas upp genom att klicka på Ny kontering och sedan dra ner en av 

artikelraderna alternativt klicka på pilen för att flytta ner artikeln. 



 

 

 

Det går också att på Matchningsresultat lägga till en artikelrad och ändra på beloppet i rutan för 

Faktura så att beloppet stämmer. På det sättet blir det två artiklar eller fler och dessa kan konteras 

på olika sätt.  

 

4. Faktura med radmatch (1 artikel). Dela rad ska användas 
 

På fakturor med radmatch finns både alternativet Ny kontering och Dela rad. Det är dock endast 

Dela rad som kan användas eftersom rutan med Totalt belopp blir 0.00 om man endast klickar på Ny 

kontering. På dessa fakturor finns inte Ny artikel att klicka på i matchningsresultat såsom det gör när 

det är huvudmatch. 

 

 



5. Faktura med radmatch (2 artiklar eller fler). Båda alternativen kan användas 
 

På fakturor med radmatch (2 artiklar eller fler) finns både alternativet Dela rad och Ny kontering. 

Klicka på Ny kontering för att dela upp artiklarna på två rader och dra sedan ner en av 

artikelraderna alternativt klicka på pilen för att flytta ner artikeln. 

 

 

 

Det går också att använda Dela rad men då blir det fördelat procentuellt i stället för per artikel. 

 

 


