
 Kobling til Tripletex

MANUAL



Ved å koble Bitnet til Tripletex blir fakturaene 
dine automatisk flyttet til Tripletex så snart de 
er opprettet i Bitnet – klare, booket og uten 
mellomledd. Du får en automatisert flyt av 
økonomi og sparer dermed tid og penger.

Denne manual beskriver hvordan koblingen 
fungerer, hvilke funksjoner som er 
tilgjengelige og hvordan du kommer i gang.
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Kom i gang 
For å aktivere koblingen kreves det to trinn, hvorav ett utføres i

Tripletex og den andre i Bitnet av byråadministratoren.

I Tripletex
 Det första steget är att skapa en API-nyckel för att ge åtkomst till Tripletex från 

Bitnet. I Tripletex klickar du på ikonen för din användare>Min profil. 

 I huvudmenyn väljer du MER>API-tilgang.

 I denna vy ser du alla existerande nycklar. Välj NY NØKKEL längst ner till vänster. 
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 I vyn där du skapar ny nyckel bockar du i Anpassad tillgång och Alla  
rättigheter. Skriv in Bitnet som applikationsnamn och välj ett valfritt namn på 
nyckeln som gör att du lätt kan se vad denne gäller. Klicka OPPRETT NØKKEL.

 Tillbaka i listan har nu den nya nyckeln lagts till. Kopiera nyckelkoden och gå 
sedan till Bitnet. 

 

I Bitnet

 I Bitnet går du till Administration>Datadelning. För att kunna göra detta krävs 
administratörsrättigheter. 

 Bocka i Tripletex som finansiellt system. Om byrån automatiskt vill exportera 
fakturor vid skapandet bocka även i Eksporter automatiskt nye fakturer til 
Tripletex. Klistra in API-nyckeln som du tidigare kopierat från Tripletex. Du kan 
välja att ladda ned PDF:er från Tripletex när du skriverut fakturor istället för 
Bitnet, bocka isåfall i Last ned PDF fra Tripletex når du skriver ut faktura.  

När du nu sparat är er byrå redo att använda Tripletex.



 K
o

p
p

lin
g

 T
ri

p
le

te
x

MANUAL

5

Funktioner Tripletex

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 Tripletex. 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 Tripletex 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  
Tripletex och som ännu inte blivit överförda till Tripletex. 

 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 Tripletex.
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Kreditering av faktura
När en faktura som har exporterats till Tripletex krediteras i Bitnet så kommer  
detsamma att ske i Tripletex. Du krediterar en faktura  i Bitnet genom att gå till  
Ekonomi>Fakturainfo. Skriv in fakturanumret på fakturan du önskar kreditera och 
klicka Kreditnota, välj om du vill kreditera enstaka poster eller hela fakturan och 
slutför. 

 
Automatisk synkning av fakturasaldo
Varje natt hämtar Bitnet information från Tripletex 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.



019-760 22 60 | support@bitnet.nu


