
 Koppling Fortnox

MANUAL



Genom att koppla Bitnet till Fortnox så flyttas era fakturor 
automatiskt till Fortnox så fort de skapas i Bitnet - klara, 
bokförda och utan mellanhänder. Ni får ett automatiserat 
flöde på ekonomin och sparar därmed tid och pengar.

Denna manual beskriver hur kopplingen fungerar, vilka 
funktioner som finns och hur ni kommer igång.
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Kom igång 
För att aktivera kopplingen så krävs två steg, varav det ena utförs i  
Fortnox och det andra i Bitnet.

I Fortnox
 Det första steget är att lägga till integrationen till Bitnet i ert Fortnoxkonto.  

Du gör detta genom att söka på “Bitnet“ under integrationer och lägga till den 
som en integration. En steg-för-steg-guide finns att läsa här:  
https://www.fortnox.se/kopplingar/merinformation/. 

 När detta är gjort så kommer du att få en API-kod som du lägger in i Bitnet.

I Bitnet
 När du har fått en API-kod från Fortnox så ska du aktivera kopplingen i Bitnet  

och lägga in koden där. Detta gör du genom att i menyn i Bitnet gå till  
Administration>Datadelning.

 Klicka på strömbrytaren/switchen för att aktivera kopplingen, klistra in er API-kod, 
kryssa i automatisk export om ni vill använda den funktionen och klicka slutligen 
på spara. 

 Nu är ni igång! Notera att du måste logga ut och in igen för att de nya menyvalen 
ska dyka upp till vänster i Bitnet.

I Fortnox

I Bitnet
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Funktioner Fortnox

Automatisk export från Bitnet
Slår du på automatisk export av fakturor så kommer fakturor som skapas i Bitnet  
automatiskt att föras över och bokföras i Fortnox. Om denna funktion inte är  
aktiverad så måste du manuellt exportera de fakturor som ska föras över,  
se nedan för mer information.

!  Fakturor som av någon anledning inte kan exporteras automatiskt kommer att 
hamna under Ekonomi>Visa ej exporterade fakturor. Vi rekommenderar att du 
periodvis tittar igenom listan och ser om det finns fakturor som inte kunnat  
exporterats.

Manuell export av fakturor
Fakturor som ännu inte har exporterats till Fortnox hamnar i Bitnet. Du hittar dessa i 
menyn under Ekonomi>Visa ej exporterade fakturor.

Vyn ovan listar alla fakturor som skapats efter att du slagit på kopplingen till  
Fortnox och som ännu inte blivit överförda till Fortnox. 

 Genom att klicka på en rad i listan så kan du exportera den. 

 Den gröna knappen uppe till höger   exporterar samtliga fakturor  
på en gång. 

 Klickar du på  på en faktura så döljer du den fakturan – så att den inte kan 
exporteras till Fortnox.
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Makulering av faktura
När en faktura som har exporterats till Fortnox makuleras i Bitnet så kommer  
detsamma att ske i Fortnox. Det skapas en kreditfaktura som refererar till  
originalfakturan. 

!  Notera att informationen förs över från Bitnet till Fortnox, inte tvärtom.  
Det är därför viktigt att du makulerar fakturan i Bitnet och inte i Fortnox.

Automatisk synkning av fakturasaldo
Varje natt hämtar Bitnet information från Fortnox om nuvarande saldo för varje  
faktura som har exporterats. Det innebär att om en inbetalning registrerats på en  
faktura så uppdateras även fakturan i Bitnet. Du kan därför se direkt i Bitnet om  
fakturan är betald eller inte.

Makulera fakturan genom att gå till Ekonomi>Fakurainfo.



019-760 22 60 | support@bitnet.nu


