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InExchange 
InExchange är en tilläggsmodul till Avance Fakturering. Med modulen InExchange kan 

man på ett enkelt sätt skicka elektroniska fakturor till sina kunder. Man kan även välja 

att skicka fakturor som PDF via e-post eller som pappersfaktura. 

 

Avgränsningar 

Samlingsfakturor kan inte skickas elektroniskt utan endast som PDF via e-post eller 

som pappersfaktura. 
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Installation 

Hämta e-licens 

Lägg till licens för InExchange i Exposé och skapa en ny licens. InExchange har 

artikelnummer 2812. Gå upp i menyn på Licensnyckel och välj Avance. Klicka på ”e-

licens” för att skapa en ny licens. 

 

Starta Avance Verktyg och öppna registreringsformuläret genom att klicka på ikonen 

 eller via menyn Program, Registrering.  

 

 
 

Klicka på knappen ”Hämta e-licens” så hämtas den nya licensen automatiskt. 

 

Spara ändringarna via Arkiv, Spara eller ”Ctrl+S”. 
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Inställningar för InExchange 

Starta Avance Verktyg för att göra inställningar för InExchange.  

 

För att hämta inställningarna, gå upp i menyn på Special och välj Hämta rapport-

anpassningar.   

 

Nedanstående dialogruta öppnas. Skriv Inexchange i inmatningsraden och klicka på 

OK. 

 

 
 

Nedanstående meddelande visas när inställningarna för InExchange har installerats. 

Klicka på OK för att stänga dialogrutan. 

 

 
 

Inställningarna ska endast hämtas en gång. Om man hämtar inställningarna på nytt läser 

programmet över befintlig information i Programinställningar. 

 

Inställningarna för InExchange finns under Programinställningar i Avance Verktyg. Gå 

upp i menyn på Arkiv och välj Programinställningar. Välj Fakturering och sedan 

Faktura/order. Klicka på EDI så öppnas nedanstående formulär. 
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De inställningar som har installerats visas i formuläret och kan redigeras. 

 

Uppgift om referenskod1 måste finnas för att det ska skapas en elektronisk faktura. 

Informationen används för att fakturan ska komma till rätt person eller avdelning. 

Referenskod anges på kunden i Kundregistret och kan ändras på fakturan.  

 

Om man vill att Er referens som finns angivet på fakturan ska användas som 

referenskod1, markeras fältet ”Använd Er referens som referenskod 1”.  

 

När man börjar använda InExchange kan man börja med att skicka testfakturor. Fältet 

”Markera fakturan som TEST” ska vara markerad under testperioden. När testperioden 

är slut tar man bort markeringen i fältet.  

 

Uppgifterna i fälten FTP URL, FTP Användare och FTP lösenord hämtas automatiskt 

vid installation av inställningar. Om någon information behöver ändras i fälten får 

kunden information om detta från FDT. 

 

Det går att välja vad som ska vara referensinformation på ordern. Välj ur tabellen om 

det ska vara kundordernummer, ordernummer eller ordernummer/kundordernummer. 

 

Klicka på OK för att spara ändringar.    
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Möjliga transportsätt 
Via InExchange kan man skicka fakturor till kunden som elektronisk edi faktura, pdf 

via e-post eller vanlig pappersutskrift. Det innebär att man kan låta InExchange leverera 

alla fakturor åt dig. Det krävs dock att man i avtalet med InExchange anger vilka sätt 

man tänker använda. 

 

InExchange Efaktura 

Skickas som elektronisk faktura till kunden. Fälten GLN och Referenskod1 måste fyllas 

i på kunden för att kunna skickas som elektronisk faktura. 

 

InExchange PDF 

Fakturorna skickas som PDF via mail. Man måste ange en e-postadress till kunden för 

att kunna skicka som PDF. E-postadress anges i fliken Information i Kundregistret. 

 

InExchange Papper 

Fakturorna skrivs ut på papper och skickas sedan som pappersfaktura till kunden. 
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Grundinställningar 

Basinformation 

Fakturatexter 

I fliken Faktura måste följande fält vara ifyllda för att man ska kunna skapa en faktura i 

InExchange: 

 

Företagsnamn 

Adress 

Postadress 

Orgnr 

F-Skatt (t.ex. Innehar F-skattebevis) 

Bankgiro och/eller plusgiro 

Säte 

VAT-nummer 

 

 
 

Om någon information saknas visas ett meddelande när man startar Avance Fakturering. 

 

Om exempelvis fälten Säte och VAT-nummer inte är ifyllda, visas nedanstående 

meddelande: 
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Exportformat 

I Basinformationen läggs exportformaten (transportsätten) upp automatiskt när 

Basinformationen öppnas. Meddelandet "Lagt till InExchange exportformat, spara för 

att bekräfta" visas. Spara ändringarna. 

 

 
 

Nedanstående exportformat läggs upp. 

 

Namn Behandlare  

InExchange INEXCHANGE Väljer själv efaktura om GLN 

finns, PDF om e-post finns och i 

sista hand pappersutskrift. 

InExchange Efaktura INEXCHANGEEFAKT Väljer enbart efaktura, kräver GLN 

InExchange Papper INEXCHANGEPAPPER Väljer enbart pappersutskrift. 

InExchange PDF INEXCHANGEPDF Väljer enbart e-post med pdf, e-

postadress på kunden krävs. 

 

Namnet på exportformaten visas i Exportfliken i Kundregistret. Behandlare är 

programmets identifiering om vad som ska göras. 

 

Mervärdesskattedirektiv 

Om fakturan innehåller momsfria varor, måste man ange en informationstext för 

mervärdesskattedirektiv som skrivs ut på fakturan. 

 

I fliken Texter finns texter inlagda för mervärdesskattedirektiv för EU, Export och 

omvänd skatt. Texterna är redigerbara.  

 

Det går även att lägga in texter för mervärdesskattedirektiv för momsbefriad 

verksamhet, statlig verksamhet och för fakturor med husavdrag. 
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MVSdirektivEU   

Texten hämtas automatiskt på fakturan när landkategori på kunden är EU. Landkategori 

anges i fliken Villkor i Kundregistret.  

 

MVSdirektivExport 

Texten hämtas automatiskt på fakturan när landkategori på kunden är ”Övriga världen”. 

Landkategori anges i fliken Villkor i Kundregistret.  

 

MVSdirektivOmvänd 

Texten hämtas automatiskt på fakturan när fältet ”Tillämpa omvänd skattskyldighet” är 

markerad på kunden. Fältet finns i fliken Prissättning i Kundregistret. 

 

MVSdirektivBefriad 

Man kan skriva in en egen text i fältet för momsbefriad verksamhet. För att texten ska 

skrivas ut på fakturan, väljer man den texten vid inregistrering av fakturan i fliken 

Extra.  

 

MVSdirektivStatlig 

Man kan skriva in en egen text i fältet för statlig verksamhet som är momsbefriad. För 

att texten ska skrivas ut på fakturan, väljer man den texten vid inregistrering av fakturan 

i fliken Extra.  

 

MVSdirektivHusavdrag 

Man kan skriva in en egen text i fältet för momsbefriade fakturor med husavdrag. För 

att texten ska skrivas ut på fakturan, väljer man den texten vid inregistrering av fakturan 

i fliken Extra. Husavdrag är en tilläggsmodul till Avance Fakturering. 
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Kundregister 

I fliken Export väljer man vilken typ av faktura som InExchange ska skicka. 

 

 
 

Klicka på pilen på raden Faktura och välj något av de upplagda formaten ur tabellen. 

Exportformaten läggs upp i Basinformationen, fliken Export. 

 

Exportformaten finns beskrivet under rubriken Möjliga transportsätt. 

 

GLN 

Fältet GLN är den unika adressen till kunden. Detta fält måste vara ifyllt för att man ska 

kunna skicka en e-faktura. Uppgift om GLN får man från kunden. Första gången man 

ska skicka en faktura bör man begära följande uppgifter från kunden: 

 

Kundnamn 

Organisationsnummer 

GLN (e-faktura adress) 

 

Referenskod 

Fältet Referenskod1 måste fyllas i för att det ska skapas en elektronisk faktura. Vid 

behov kan man även fylla i Referenskod2. Informationen används för att fakturan ska 

komma till rätt person eller avdelning.  

 

Fältet Kund id används inte i InExchange. 
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Testsändning 

Arbetsgång 

 

För att göra en testsändning går man tillväga på följande sätt 

 

1. I Avance Verktyg under Programinställningar markeras fältet ”Markera fakturan 

som TEST”, se rubriken Installation för mer information. 

 

2. Den kund som fakturan ska skickas till måste ha ett GLN nummer i 

Kundregistret. 

 

3. För att skapa en ny faktura och skicka den som testfaktura, följ arbetsgången 

under rubriken Skapa faktura. 

 

Kontrollera att det står ”Inexchange” i fältet Betalas genom och att referenskod1 

är ifylld. Skriv ut fakturan på vanligt sätt. När fakturautskriften är godkänd 

kommer den att skickas som TEST till Inexchange. 

 

4. Kontrollera med FDT Support om testsändningen har gått bra. Det tar normalt 

flera timmar innan man får svar från InExchange.  

 

5. Avmarkera fältet ”Markera fakturan som TEST” i Avance Verktyg under 

Programinställningar, se rubriken Installation för mer information. 

 

6. Gå till Kundreskontran och välj omsändning på den faktura som skickades som 

testfaktura, se rubriken Omsändning av faktura för mer information. Fakturan 

måste skickas på nytt för att kunden ska få fakturan. Testfakturor kommer aldrig 

fram till kunden. 
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Skapa faktura  

Arbetsgång 

 

1. Öppna fakturabilden. Registrera in fakturan i fliken Registrering. 

 

2. Öppna fliken Extra. 

 

3. I fältet ”Betalas genom” ska det stå InExchange. I Kundregistret anges önskat 

fakturaformat för InExchange, E-faktura, PDF eller Papper. Informationen 

hämtas automatiskt från Kundregistret. 

 

 
 

4. Uppgift om Referenskod1 och Referenskod2 hämtas automatiskt från 

Kundregistret om fälten är ifyllda på kunden. Uppgifterna kan ändras på 

fakturan. 

 

Fältet Referenskod1 måste vara ifyllt, annars kan man inte skapa en elektronisk 

faktura. Vid behov kan även Referenskod2 fyllas i. Man får referenskoden från 

kunden. Informationen används för att fakturan ska komma till rätt person eller 

avdelning.  

 

5. Om fakturan innehåller momsfria varor, måste man ange ett mervärdes-

skattedirektiv på fakturan. Om landskoden på kunden är ”EU” eller ”Övriga 

världen” eller om kunden har omvänd skatt, hämtas texten automatiskt från 

Basinformationen.  

 

Man kan lägga in egna texter i Basinformationen för momsbefriad verksamhet, 

statlig verksamhet och för fakturor med husavdrag. I fliken Extra kan man välja 

önskad text ur tabellen för mervärdesskattdirektiv. 

 

6. Skriv ut fakturan via Arkiv, Skriv ut eller ”Ctrl+P”. Alternativt kan fakturan 

skrivas ut från Rapportbilden, fliken Faktura. Observera att det inte går att skriva 

ut som samlingsfaktura. 
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7. När fakturautskriften är godkänd skapas fakturan i det fakturaformat som är valt 

på kunden. 

  

 
 

 

Att tänka på: 

Skickas en faktura efter kl. 08.00 sista dagen i månaden, hamnar fakturan på 

nästkommande månads fakturering. 
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Visning i kundreskontran 
På raden Betalas genom i Kundreskontran står det InExchange på de fakturor som är 

skickade till InExchange. 

 

 
 

Betalstatus visar Skapad inexchange när fakturan ligger i mappen för att skickas och 

detta ändras till Skickad när fakturan har gått iväg. 

 

Sändningsfel 

Om det blir ett sändningsfel och filen inte kan skickas till InExchange kommer det att 

skapas en logg med information där det framgår vilken typ av sändningsfel det är. 

Loggen öppnas genom att klicka på ikonen med förstoringsglaset bredvid fältet 

Fakturanr. 

 

Vid alla sändningsfel blir betalstatus ”Sändningsfel InExchange” i Kundreskontran. 

 

 
 

Följande typer av sändningsfel kan förekomma: 

- Hittar inte ipadressen eller felaktig användare: ”FTP URL”, ”FTP Användare” 

- Uppgifter saknas i Programinställningar. 

- Hittar inte katalogen: ”FTP Mapp” 

- Överföringsfel: ”Filnamn” 

 

Det går även att öppna loggfilen för att få information om vilken typ av sändningsfel det 

är. Skapade loggfiler finns i LOGG mappen under mappen DATA. 

 

Exempel: 

Om Avance finns under C:/Program/FDT/Avance är sökvägen till loggmappen 

C:/Program/FDT/Avance/Data/Logg. 

  

Loggfilen har filnamnet DATUM+ANVÄNDARE+”INEXCHANGE.TXT”, t.ex. 

”20170113_LH_Inexchange.txt”. 
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Omsändning av faktura 

Om man vill skicka om en faktura som har skickats till Inexchange kan man under 

betalkommando välja omsändning. När man sparar fakturan i Kundreskontran kommer 

den att skickas en gång till. 

 

 
 

Ändring av referenskod på skickad faktura 

Det går att ändra referenskod 1 och 2 på fakturor som är skickade till InExchange.  

 

 
 

Välj Ändra referenskoder på raden Betalkommando, så öppnas automatiskt en 

dialogruta där referenskod1 kan anges. När man klickar på OK öppnas nästa dialogruta 

där referenskod2 kan anges. Om inte referenskod2 ska ändras, välj Cancel. 

 

 
 

Spara fakturan och gör sedan en omsändning av fakturan. 

 

Ändring av referenskod visas i en logg i Kundreskontran. Loggen öppnas genom att 

klicka på förstoringsglaset på raden Fakturanr på aktuell faktura. 


