
Faktura/kreditnota og bankavstemming 
Når reskontro er overført til Webtemp vil alt med fakturering, inn og utbetalinger med mer 

bli behandlet i Webtemp. Kunden vil da til enhver tid ha fullstendig oversikt over sin saldo i 

laget via kundeportalen. 

Fakturering 
Det er to typer fakturering i Webtemp 

1. Fakturere utleie 

2. Fakturere løse fakturaer 

Fakturering i fra Webtemp blir kategorisert som enten Rekruttering/annet eller Vikarutleie.  

Rekruttering/annet består av andre produkter som skal belastes kunde og faktureres ved å 

gå inn på fanen «Faktura» på den enkelte kunde og velge snarveien «Ny fakturalinje». Dette 

kan være renter, kontingent, landbruksvikar eller andre tjenester og varer. Det er også mulig 

å massefakturere flere kunder, det er utarbeidet en egen veiledning for dette. Fakturering av 

Rekruttering/annet produserer egne separate fakturaer på kunde. 

Fast dagsats på Landbruksvikar kan enten faktureres direkte, eller faktureres som en del av 

utleieoppdraget. Det er også mulig å begrense kostnaden til kunde for et utleieoppdrag til en 

makssats. Dette blir regulert av den avtalen som blir brukt i oppdraget. Ta kontakt med NLT 

for mer informasjon om denne løsningen. 

En faktura kan sendes på flere måter. 

1. Papirformat 

2. Elektronisk faktura 

3. EHF-faktura (Webtemp er satt opp til å først sjekke om en kunde kan motta EHF) 

4. Avtalegiro 

5. Autogiro 

Kreditering 
Kreditering blir gjort enten ved å krediter en faktura eller deler av denne direkte, eller ved å 

lage en kreditnota som en løs fakturering. NB: Ein faktura kan krediteres fullt ut i fleire 

runder. Pass på at du krediterer en eller deler av en faktura berre ein gong.  

1. Søk opp kunde som skal krediteres.  

2. Gå til fanen «Faktura» og velg den fakturaen som skal krediteres.   

3. Gå til menyknappen oppe i høgre hjørnet  og velg «Opprett kreditnota». 

4. Om faktura inneholder flere timelister kan du velge om du skal kreditere en eller alle. 

5. Det er mulig å kreditere bare deler av en faktura ved å redigere eller slette 

produktlinjene i kreditnotaen. Klikk på       foran den produktlinjen du vil slette eller 

redigere.  

Kreditering av en faktura blir bokført direkte mot reskontro, mens menyvalget 

Timelister/faktura -> Eksportfil faktura -> Opprett fil med ikke-overførte kreditnotaer må 

kjøres for å sende kreditnota på e-post til kunde. En kreditnota som en løs fakturering 

eksporteres som en vanlig faktura.  

https://secure.webtemp.no/cgi-win/wtm_?/i3078293/rfaktura


Bankavstemming 
Bankkontoen blir avstemt i Webtemp ved å importere filer fra nettbank. Filene må lagres i 

mappen «Bankimportfiler» som Webtemp automatisk leser inn fra. Sjekk hvilken filbane 

denne mappen har ved å velge Annet -> Les importfiler fra menylinje. Filer som skal 

importeres er konteringsdata over innbetalinger fra autogiro, OCR-retur og en egen fil med 

bankavstemming som inneholder informasjon om alle kontobevegelser. Den siste filen 

holder kontroll på alle inngående og utgående beløp på konto og brukes for å avstemme 

Webtemp i forhold til bank. For å lettere holde oversikt er det derfor en stor fordel at 

bankkonto som brukes til Webtemp har få føringer som ikke gjelder kunder. På denne måten 

vil Webtemp holde seg helt ajour med kundenes reskontro og til enhver tid utestående 

saldo. 

Oppdatere fra nettbank (Timelister/faktura -> Bankavstemming) 
Fil(er) hentes i nettbank med jevne mellomrom. Man bestemmer selv hvor ofte dette gjøres, 

men avstemming må være oppdatert før fakturering for å få korrekt saldo på faktura.  

For å oppdatere filer hentes disse først i nettbank ved å gå inn på Hent filer. Pass på at filer 

legger seg i korrekt mappe (\Webtemp\Bankimportfiler), ellers så må disse kopieres dit. 

Etter at filer er lastet ned brukes menyvalget Timelister/faktura -> Bankavstemming for å 

oppdatere Webtemp. Det er viktig at dette blir gjort for hver gang man har hentet en fil i 

nettbank. Dersom det er OCR-filer som ikke er hentet vil man få beskjed om dette i 

Bankavstemmingsvinduet. Linjer med utbetalinger, og eventuelle innbetalinger som er gjort 

uten kid, må knyttes til korrekt kunde eller hovedbokskonto. Dobbeltklikk aktuell linje og søk 

frem kunde eller skriv inn hovedboksnummer linjen skal bokføres mot.  

Bokføre manuelt mot kunde/hovedbok (Timelister/faktura -> Bankavstemming) 
Dersom man ikke bruker bankavstemming til å oppdatere Webtemp med alle ut-

/innbetalinger må man bokføre disse manuelt i Webtemp for å få de registrert mot 

reskontro. 

Dette gjøres i vinduet for Bankavstemming (Timelister/faktura -> Bankavstemming). 

1. Korrekt dato på bilag settes enten ved å velge en bilagslinje med denne datoen i 

vinduet for Bankavstemming, eller om det ikke eksisterer ved å sette inn korrekt 

dato i fra-dato i intervall på toppen. 

2. Velg Insert på tastaturet for å sette inn en linje, skriv inn hva bilaget gjelder i 

kommentarfeltet, velg Enter og skriv inn beløp (positivt for kredit). 

3. Dobbeltklikk aktuell linje og søk frem kunde eller skriv inn hovedboksnummer linjen 

skal bokføres mot. 

Bokføring mot kunde vil automatisk motposteres 1512 i Webtemp, så disse er ferdigført med 

en bilagslinje. Andre bokføringer må føres over to linjer for å få med debet og kredit. Selve 

bokføringen som skal gjøres i regnskap kommer på neste konteringsbilag fra Webtemp. Det 

er dette bilaget som skal brukes til føring av de aktuelle postene i regnskap, og det er viktig 

at de ikke blir dobbelført i regnskap. 

 



Oversikt over saldo (Timelister/faktura -> Oversikt utestående) 
Du vil til enhver tid ha oppdatert oversikt over saldo til den enkelte kunde ved å bruke 

menyvalget Timeliste/faktura -> Oversikt utestående. Denne oversikten er sortert fra den 

som skylder mest til den som har mest til gode. Øverst i vinduet er det en oversikt som viser 

hvor mye kunder samlet skylder og har til gode. I tillegg viser total kundesaldo som skal 

stemme overens med konto 1512 i regnskap. Om en kunde ikke skal være med på purring så 

må det «hukes av» for dette her. 

Purring (Timelister/faktura -> Purrebrev utskrift) 

Purringer på utestående kjøres ved å bruke menyvalget Timelister/faktura -> Purrebrev 

utskrift. Da vil det bli produsert purring på papir klar til utskrift. Du velger i vinduet «Oversikt 

utestående» hvem som skal purres eller ikke. 

Konteringsbilag (Timelister/faktura -> Eksportfil faktura) 

Når reskontro er overført til Webtemp skal ikke faktura lengre importeres til regnskap. Når 

du fakturerer vil det samtidig bli skrevet ut et konteringsbilag som viser de bilag som skal 

føres i regnskap. Det er dessverre ikke noen mulighet for å importere disse bilagene i dag. 

Disse få linjene må derfor punches manuelt. 

For å føre bilag mellom faktureringer, for blant annet å holde 1512 oppdatert, kan 

menyvalget Timelister/faktura -> Eksportfil faktura -> Opprett fil med ikke-overførte 

bankbevegelser kjøres. Denne vil da skrive ut et konteringsbilag som føres i regnskap. 


