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3031 Modul : SI Faktura

SI Faktura
Med modul SI Faktura mottar du alle detaljene i fakturaen fra
Innkrevingssentral (SI) på xlm fil

Korrekt

Effektivt

Få korrekt info med å motta alle
fakturadetaljene på fil

All informasjon på fil effektiviserer
arbeidet til byrået. Bruk heller tiden din
på andre viktige oppgaver

SI Faktura
Med modul SI Faktura mottas alle detaljene i
fakturaen fra Statens Innkrevingssentral (SI) på xml
fil. Ved å gå til Procasso menyen Regnskap og velge
Betalt Brønnøysund vil dette bildet komme fram

Her velger man den nye knappen [SI] øverst, og
velger rett fil. Transaksjonene vil da fylle opp listen
automatisk med informasjon om hva som er
fakturert på den enkelte sak.
I bildet fremkommer også en ny kolonne med
hva som er påløpt ikke utbetalt rettsgebyr til
sammenligning mot hva som er fakturert.
Procasso markerer saker som ikke har avvik på
ubetalte rettsgebyr sammenlignet med det som er

fakturert som ”godkjent”, og gir ”nei” på poster som
ikke matcher.
Fra denne oversikten kan man velge å overstyre
ved å godkjenne likevel, da årsak til differanse
mellom fakturert og påløpt ubetalt kan være at
det er iverksatt ytterligere rettslige skritt med nye
rettsgebyr som vil komme i senere faktura. Det er
enkelt å justere etterskuddsgebyret i saken i henhold
til det som er fakturert, og løsningen kan vurdere,
korrigere og godkjenne et fakturert beløp.
Kunder som ønsker å motta elektroniske
rettsgebyrfakturaer fra SI ved bruk av Procasso
modul SI-faktura, må tegne avtale med sin
bankforbindelse om mottak av elektronisk faktura
B2B. Deretter er det bare å si i fra til SI, og avtale en
eventuell test av tjenesten.
Banknettet tilbyr ikke transport av vedlegg til
elektronisk faktura, og det kan ikke vedlegges pdf,
tiff eller annen presentasjon av fakturaen i utskrivbar
format. SI har ingen rutine for både å sende B2B via
banknettet og papirfaktura pr post, mail eller annen
måte.
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