Bitnet Juridik
Grundpris
Nu kan ni sätta grundpris på grupper
inom juridiken. Önskar ni att en
bouppteckning alltid ska ha ett grundpris
på 4600 kr, så kan ni lägga in det i Bitnet.
Ni bestämmer sedan vilka aktiviteter som
ska ingå i priset.

Idrottsvägen 33
702 32 Örebro

019-760 22 60

Support@bitnet.nu

Byrågruppsadministratören ställer in
grundpriset hos er undergrupp.
1. Gå till menyn och välj Juridik>Administration.
2. Tryck på ändraknappen på den grupp du vill tilldela ett grundpris.
3. I rutan för grundpris skriver du in önskat belopp.
4. Gå tillbaka och klicka på gruppen för att visa vilka aktiviteter den
innehåller.
5. Tryck på ändraknappen på respektive aktivitet som ska inkluderas i
grundpriset. Bocka i rutan för grundpris.

När du har satt ett grundpris i Bitnet:
När du går in på ett juridikärende ligger grundpriset med under
fakturafliken. Du ser fortfarande din upparbetade tid och den egentliga
summan för de aktiviteter som ingår i grundpriset.
Tryck på papperskorgen till höger om en aktivitet för att stryka den från
fakturan.
PS! Glöm inte att bocka ur grundpriset på gamla fakturor som inte ska ha
ett grundpris.

Det är viktigt att du fortsätter att fylla i dina arbetade minuter på respektive
aktivitet i ditt juridikärende - detta för att kunna ta ut relevant statistik,
så som din debiteringsgrad. Du kan på så vis utläsa om ditt grundpris
ligger alldeles för högt eller för lågt.

Du kan välja vilka aktiviteter som ska
ingå i grundpriset på en faktura.

Om du vill att en aktivitet ska inkluderas i grundpriset på en specifik
faktura: klicka på aktiviteten under fakturafliken i ärenden. Här bockar du
i rutan ”inkludera i grundpris”. Bocka ur rutan om en aktivitet ska plockas
bort från grundpriset. Aktiviteter som finns med i grundpriset visas på
fakturaspecifikation utan kostnad och tid.

Grundpriset kan endast faktureras en
gång.

Viktigt att notera: du kan endast fakturera grundpriset en gång per grupp.
Grundpriset specificeras bara på den aktuella fakturan på grund av att din
statistik ska bli rätt.

