Fortnox
Krav
För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:
●
●
●
●
●

Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två
personerna måste ha en e-postadress inlagd.
Föreningen måste också tilldela en person rollen Fortnoxanvändare.
Det är endast Fortnox användaren som kommer kunna komma åt Fortnox.
Föreningen måste ha ett giltigt organisationsnummer.
Föreningen ska ha en giltig e-postadress och ett telefonnummer.
Föreningen behöver ha ett Plusgiro och/eller ett Bankgiro.

Utöver detta så gäller det temporärt att föreningen inte tidigare får ha SpeedLedger kopplat till
IdrottOnline för bokföring.

Ta bort Speedledger
Man kan bara ha en extern betalningslösning och använder man Speedledger idag men vill byta till
Fortnox, så gör enligt följande:
Gå in under ”Avgifter – Inställningar – Klicka på Inaktivera”.
Det tar cirka 24h innan ändringen slår igenom i systemen.

Om ni vill integrera två Fortnox konton
Har ni sedan tidigare ett Fortnox konto och vill integrera dessa, så kontakta
integration@fortnox.se och be dem skicka er Databas id och API nyckel för er förening,
vidarebefordra sedan till support@idrottonline.se, så återkopplar vi inom några arbetsdagar, när
det är gjort.
Efter att kraven precis blivit uppfyllda kan man behöva vänta ett tag (upp till cirka 1-2 timmar) innan
det känns igen utav alla delar av systemet och man kan aktivera.

Aktivering
När man säkerställt att föreningen uppfyller alla kraven så går man in under Avgifter --> Inställningar
(där kan man också se om det är något krav man inte uppfyller) och klickar på knappen ”Aktivera”
bredvid Fortnox. Se bild.
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Efter att detta kan sedan medlem som står som Fortnoxanvändare komma åt Fortnox genom
toppmenyn, Fler --> Fortnox.

Ställ in Fortnox
Väl inne i Fortnox är det två saker som behöver göras innan användningen kan påbörjas. Först måste
ett räkenskapsår skapas. Detta görs genom att klicka på knappen uppe till höger. Se bild.

Efter att ett räkenskapsår är skapat så måste man gå in i inställningar och ställa in sina förvalda
konton. Se bild.

Detta kan behöva göras två gånger för att inställningarna ska behållas, och du kan även behöva
trycka upprepade gånger på spara för att aktivera kontona.
De rödmarkerade fälten måste vara ifyllda under ”Förvalda konton”.
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Fakturamall
Det finns två fakturamallar i Fortnox, en standard och en för minderåriga. Dessa får inte ändras, har
man gjort en ändring i fakturamallen så kommer föreningen inte kunna skicka ut avgifter. Är så fallet
behöver man kontakta Fortnox så får de återställa fakturamallen.

Hantera avgifter med Fortnox
För att sedan kunna skapa avgifter med Fortnox som hanteringssätt kryssar man i att man vill
använda Fortnox som betalsätt under Avgifter --> Inställningar i IdrottOnline. Se bild.

Exportera avgifter till Fortnox
De avgifter som är skapade med hanteringssätt Fortnox:

Kan sedan exporteras till Fortnox genom den markerade knappen på bilden nedan.

Som hittas under Avgifter --> Avgifter.
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Skapa utskick
På fliken Underlag (tilldela) kan du sedan manuellt hantera de avgifter som inte har något
medlemsurval. Om dina avgifter har ett medlemsurval kan du här se vilka avgifter som varje medlem
har blivit tilldelad. Dock har ingenting som visas på denna flik skickats ut utan detta är bara som en
förhandsgranskning.

Om du inte har skapat avgifter med medlemsurval måste du först tilldela avgifterna till dina
medlemmar under fliken Underlag (tilldela) då endast tilldelade avgifter kan skickas till medlemmarna
för betalning. Tilldela avgifter gör du på knappen ”Tilldela avgift”.

Under avgifter syns bara de avgifter som är skapade med medlemsurval ”Inget (manuell tillsättning)”.
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När du är färdig med dina tilldelningar går du till fliken Betalstatus för att få ut avgifterna till dina
medlemmar. Klicka på ”Ny betalning”.

Börja med att fylla i vilka medlemmar som betalningen gäller. Här kan ni skriva namn, grupp, lag,
familjer eller alla. Ska alla personer i medlemsregistret ha denna avgift aktiverad skriv alla men är det
så att exempelvis en ny person har lagts till under säsongen och endast den personens avgift ska
aktiveras skriv personens namn i fältet.
Skriv sedan vilken/vilka avgifter som ska aktiveras. Du kan välja flera samtidigt.

Status kommer per default vara inställd på Utskickad. Detta betyder att ett betalutskick kommer
skapas och skickas ut till mottagarna för betalning. Om det är så att ni redan fått pengar kontant eller
på ert konto, välj att klicka i Betald. Då kommer inget utskick ske.
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Förfallodatum är obligatorisk. Efter detta datum kommer avgiften att markeras som Förfallen i
systemet. Ingen påminnelse kommer automatiskt att skickas till medlemmen.
Ange därefter benämning. Här kan du specificera exempelvis året eller terminen som avgifterna anser.
Klicka därefter på ”Nästa”.
Har man valt manuell betalhantering så behöver man manuellt ändra status på betalningarna till
”Betalda” i IdrottOnline för att dessa ska avgifter ska synas i FortNox.

Importera medlemmar till kundregistret i Fortnox
Man behöver inte lägga in sina medlemmar i kundregistret i Fortnox, man kan använda
avgiftsexporten som gicks igenom ovan. Men för de föreningar som ändå vill göra detta är det
möjligt. Man måste då kontakta Fortnox, mer om detta står i deras användarstöd. Nedan finns ett
utklipp därifrån.
För ytterligare information om detta hänvisar vi till Fortnox användarstöd.
När så fakturan har skapats i Fortnox, kommer den synas i Fakturering. Klicka in på modulen
Fakturering, och det första som kommer synas är listan på samtliga fakturor.

När en faktura är gulmarkerad innebär det att den är skapad. I detta läget kan du klicka in dig på
fakturan och göra vissa ändringar om det behövs, såsom ändra förfallodatum, lägga till/ ta bort
artiklar etc.

Observera att det kan ligga en fördröjning av synkroniseringen. Bokför därför inte fakturan innan
status har ändrats till ”Skickad”!
Nästa steg blir att bokföra fakturan. Du har två val när du vill bokföra en eller flera fakturor:
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1) Bokföra inifrån själva fakturan

Om du tittar längst ner till höger i fakturabilden hittar du knappen Bokför. Klickar du på denna
kommer fakturan att bokföras, och ett verifikat kommer per automatik skapas i bokföringsmodulen.

2) Bokföra utifrån fakturalistan

Du kan massbokföra flera fakturor samtidigt, och det gör du genom att bocka för fakturorna i rutan
längst till vänster, och sedan klicka på Bokför längst ner till höger på sidan.
När en faktura är bokförd blir den vitmarkerad:
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Nästa steg nu blir att skicka fakturan till medlemmen. Observera att det kan ligga en fördröjning av
synkroniseringen. Bokför därför inte fakturan innan status har ändrats till skickad.
För att skicka fakturan så klickar du dig in i själva fakturan, och tittar längst ner till höger:

Om du klickar på den vita knappen, så kan du välja sätt som du vill skicka fakturan på. Du väljer sätt,
och klickar sedan på Skicka.
På samma sätt kan du välja detta även i fakturalistan längst nere till höger. Du kan alltså skicka flera
fakturor samtidigt och behöver inte gå in på fakturorna en och en!
Det sista steget är att slutligen markera fakturan som betald. Detta när medlemmens avgift
inkommit.

Även här har du olika alternativ:
1) Gå in på den specifika fakturan - Klicka på den lilla knappen Inbetalningar (obs. ej på den
stora knappen Inbetalningar uppe till vänster, den återkommer vi till strax).
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När du klickar på Inbetalningar kommer fakturans saldo att vara synligt. Har kunden betalat in hela
beloppet, så behöver du inte göra något mer än klicka på Bokför:

Notera rullistan till vänster om Bokför-knappen. Här väljer ni det betalsätt som fakturans betalning
ska betalas mot (standard här brukar vara Bankgiro och Postgiro, men man kan lägga till många fler
betalsätt under Inställningar).

2) Det andra alternativet för att betala fakturorna är att klicka in på den stora knappen
Inbetalningar uppe i vänstra hörnet.

Här har du flera alternativ för att få fram flera fakturor samtidigt, men det smidigaste och enklaste är
att du klickar på knappen Sök i faktlista längst bort till vänster.
När du klickar på Sök i faktlista kommer denna dialogen upp:

Här bockar du nu för de fakturor som du vill massbearbeta, och klicka sedan på Lägg till. Du kommer
nu vidare till en ny vy, där du nu kan massbokföra samtliga valda fakturor!
När fakturorna är markerade som slutbetalda, då ändras färgen till grönt, och allt är klart!
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Under fliken inbetalningar kan du även återrapportera med hjälp av en återapporteringsfil via din
bank. Du kan se hur du gör genom att titta på dessa två filmer:
https://www.youtube.com/watch?v=JCdzIZfZ7oY och
https://www.youtube.com/watch?v=pyptUQd4x9Y
För att se instruktionsfilmer, klicka
här.

Felmeddelanden
Nedanstående felmeddelanden är de som kan visas när man startar upp sitt Fortnoxkonto.
Felmeddelande

Scenario

Fortnox fliken visas inte.

Fliken visas inte under
”Fler”.

Instruktioner
•
•
•

Felmeddelande vid aktivering –
Det finns redan en instans.

Vid detta scenario
behöver man kontakta
Fortnox och be dem
felsöka.
När man klickar på
”Fortnox” fliken för att
logga in kommer
felmeddelandet upp.

•
•

Kontrollera att du är behörig
användare.
Kontrollera att ni startat upp
erat Fortnox konto.
Byt ifrån idrott till förening
under ”föreningsvy” i
administration.
Fel vid aktiveringen i
integrationen (IOL)
Kontakta Fortnox.

•

Kontrollera att du är kassör
och fortnoxanvändare.

•

Annars kontakta Fortnox för
att be dem kontrollera om
du är användaren hos dem
och om integrationen mot
IdrottOnline finns kvar.

Exportera knappen till Fortnox
syns inte men fliken ”Fortnox
syns”.

•

Kontakta
idrottonline@support.se
med scenariot.

Förenings/Bankinformations
saknas.

•

Gå in i ”Administration Föreningsinfo” och redigera.

•

Kontakta Fortnox så de kan
återställa fakturamallen.

Du har ingen åtkomst.

Ett fel uppstod i
kommunikationen med Fortnox:
0 Kunde inte hitta utskriftsmall
för minderåring.

Man kan inte skicka ut
avgiften till minderåriga.
Detta pga. Föreningen
gjort ändringar i
fakturamallen i Fortnox.
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