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Att använda eFaktura i webSesam
När Hjälpmedelsservice har gjort månadens bearbetning för Fakturor, som görs första vardagen i månaden, syns månadens fakturasumma och du kan gå in och se fakturaunderlaget i eFaktura.
eFaktura hittas i högermenyn när du loggat in i webSesam.
Klicka på efaktura.

Betalare- antingen är du kopplad till en betalare och då är det ifyllt.
En del användare är kopplad till flera betalare och väljer då i rullisten vilket fakturaunderlag man vill
se.

Sökning av fakturaunderlag
Man kan förfina sökning tex. utifrån inledande siffror i fakturanumret. Numret börjar med ÅrMånad.
Skriver du 1409 får du september månads fakturor.
Du kan också söka på en tidsperiod fr.o.m och t.o.m-datum tex 140101-140930
Typ
Försäljning är i klickat som standard.
De som har teknikeravtal med Hjälpmedelsservice, kan se dessa fakturaunderlag genom att klicka i
Service.
Klicka på Visa fakturor
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Mall
Välj Fakturaunderlag.
Mallen Fakturaunderlag har Hjälpmedelsservice anpassat så det är lättare att använda underlaget.
Har du bara standardmallen att välja på i rullisten, kontakta Ingela på Hjälpmedelsservice så delar hon
mallen fakturaunderlag till dig om du anger ditt användarid.
Visa som
Du kan göra val om du vill se fakturaunderlaget som web format eller öppna i excel.
När du klickar på ikonen och väljer visa som excel kommer en bild upp i nedre delen av skärmen.
Klicka på Öppna

Följande bild kommer sen upp. Klicka på Ja

Du kan nu på olika sätt kolla och analysera fakturaunderlaget genom att använda olika excelfunktioner
såsom att sortera kolumner eller lägga Filter.
Tex:
Filtrera på förskrivare. Då ser ni vilka hjälpmedel som förskrivits på CSK och till vem.
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Du kan sortera kolumnen ISOkod för bättre överblick vad som köpts inom olika produktgrupper.

Hoppas att eFaktura kommer underlätta ditt arbete att följa upp era fakturor från Hjälpmedelsservice.
Du kan prova dig fram, lycka till!

Vid frågor kontakta:
Ingela Svensson
Verksamhetsutvecklare på Hjälpmedelsservice
ingela.svensson@liv.se
054-617158

