
Faktura sending fra 
BookitLab



Billing

• Core admin (*) har tilgang til de følgende under 
«Billing» på venstre menyen:
• Invoice Batches
• Billing
• Billing Preview

• Kun relevante fakturaer, bookinger osv. til sine core-er
• Start med «Billing Preview» side, opprett faktura bunt 

der, sjekk faktura under «Billing», og send faktura fra 
«Invoice Batches»

* En «System-wide» rolle «Financial Administrator» og en «custom» rolle «billing admin» også har tilgang til disse undermenyene på 
tvers av core-ene.



“Billing preview” side



Bruk filtrering for å få kun relevante 
bookinger/bestillinger og opprette fakturaer

1 Sett 
filtrene

2
Velg en core
per gang

5 Sjekk om 
relevante 
bookinger 
osv. Er 
inkludert

6
klikk «Generate
Invoices» 
knappen, og 
deretter 
«Generagte
Invoices» on a 
pop-up vindu.

3

Velg enten «Internal» 
eller «External»

4
klikk «Apply» knappen

Bruk andre
filtre ved behov



Opprettet faktura
Når fakturabunt er opprettet, får du opp en beskjed med en lenk til 
opprettet fakturabunt nederst på skjermen.

Klikk ID tall til å sjekke detaljer av 
faktura



Opprettet faktura (alternativ måte)
Eller fra «Invoice Batches» side, kan man klikke tall i «Invoices» kolonne til å gå til fakturaene i fakturabunten.

Klikk ID tall til å sjekke detaljer av 
faktura



Detaljer om fakturaen

Videre til høyre, finnes de følgende 
kolonner:
• User
• Date
• Core
• Units
• Project Category
• Instrument Price Category
• Inserted at
• Inserted by
• Action (med redigerings

mulighet)



Fjerne bookinger/bestillinger fra fakturaen

1
Huke 
rader 
som vil 
fjernes

2
klikk «Delete Invoice Rows» 
knappen



Eller fjerne fakturaen i helheten fra “Billing” 
side

1
Huke 
rader 
som vil 
fjernes

2 klikk «Delete» knappen



Bookingen (e.l.) er låst og ikke kan endres, 
men…



Hvis nødvendig, kan beløpet som faktureres 
fortsatt endres fra “Charge” side, ved å endre 
”Quantity” og/eller “Base Rate”. 

OBS! Booking/bestilling 
rekord i seg selv endres ikke. 
Hvis brukeren åpner 
bookingen/bestillingen, 
fortsatt kan han/hun se den 
opprindelige verdier (f. eks. 
Hvor mange timer man har 
reservert, selv om det ble 
endret på fakturaen).

«Charges» seksjon på detaljeside av 
fakturaen



Send faktura bunt til Unit4 (intern)

1
Huke 
rader 
som vil 
sendes

2
Klikk «Send to external 
system» knappen

OBS! Det er ikke mulig å sende både interne og eksterne fakturabunter 
samtidig.



Status av interne fakturaer kan sjekkes på 
«Status Name» kolonne

Når betalingen er ferdig, blir «Status Name» «Paid»

Detaljer om ompostering kan sjekkes fra fakturas side 
ved å klikke på faktura ID

Bilagsnr



Send faktura bunt til Unit4 (ekstern)

1
Huke 
rader 
som vil 
sendes

2

Klikk «Send to external system 
(External Billing)» knappen

• Eksterne fakturaer skal opprettes innen Unit4 automatisk basert på data sendt fra BookitLab.
• Fakturaer skal sjekkes og korrigeres ved behov av UiO sentral før de sendes til kunder.
• BookitLab skal hente kun status om opprettelse av fakturaer i Unit4 og ikke om betalingsstatus.
• Så lenge statusen ikke er «Rejected», er balanse 0 etter at fakturabunt ble sendt til Uni4.


