Basware CM - Brukerveiledning for kontrollør
veiledning om hvordan kontollere/attestere kontrakter som skal matche automatisk
mot repeterende faktura
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Automatisk epost med link for å logge seg inn, sendes kontrollør/attestant fra Basware CM. Ved å klikke på linken kommer en rett inn på kontrakten.
Kontrakten er opprettet av den som har fått ansvaret for å legge inn kontrakter ved faktultet/enhet i Basware CM. Vedkommende har mottatt følgende
informasjon fra det aktuelle k-stedet: Kontering, beløp, antall faktura pr år, maksbeløp som kan matches mot faktura, periode kontrakten skal være aktiv og
hvem som er godkjenner og kontrollør/attestant

Faner
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Informasjon om hva de ulike fanene inneholder følger på de neste sidene

Kontraktsdata: Inneholder alle opplysninger om grunnlagsdata for kontrakten

Faktureringsplan viser antall forventete faktura fra leverandør, etter forventet fakturadato og forventet fakturasum. Når faktura har ankommet og
matchet mot en kontrakt, vil det regnskapsførte fakturabeløpet og fakturanummer vises

Postering viser kontostrengen, hvordan matchet faktura blir regnskapsført
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Dokumenter Her kan en legge til evt. vedlegg

Historikk viser alle elektroniske signaturer, handlinger som er foretatt og hvilken dato det er utført
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Status viser f.eks om kontrakten er godkjent og aktiv ved å holde musepekeren over ikonet. I tillegg vises tidsstempel for den aktuelle personens kvittering
og evt. dens innlagte kommentar ved utførelse av

Kommentarer viser alle kommentarer som er lagt inn i kontraktens levetid

Kontraktskategori viser blant annet hvilken matchekategori som lagt inn på kontrakten. I dette tilfelle kan fakturasummen avvike med maks +15 % avvik
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Kostnadsdistribusjon brukes ikke pr i dag
Slutt på informasjon om faner

De ulike symbolenes betydning

Ubehandlete gjøremål viser kontrakter som ikke er behandlet, klarert av kontrollør/attestant. En kommer automatisk inn i denne mappen ved pålogging
Arkiv for både aktive og deaktiverte kontrakter finnes her
Logg ut av Basware CM
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Gjøremål for kontrollør/attestant

Som kontrollør/attestant skal en sjekke at alle opplysninger er korrekt og i samsvarer med sin attestantrolle før en klikker på Kontroller for å attestere
kontrakten for et visst antall år. Skriv gjerne inn en kommentar, f. eks ok
Er noe feil lagt inn i opplysningene, må en kontakte vedkommende som har opprettet kontrakten for å få rettet opp. Det kan være ønske om endring i
kontering, endre på antall år kontrakten skal være aktiv eller andre Kontraktsdata som ikke stemmer

Når dette er utført og Godkjenner/BDM i tillegg har utført sin elektroniske signering, vil kontrakten være aktiv for automatisk match mot innkommende
faktura
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Kontrollør/attestants arkiv
I bildet nedenfor er et eksempel på hvordan de ulike kontraktene i Arkiv vises. Ved å dobbeltklikke på en linje vil en få opp alle den aktuelle kontrakts
detaljer. F.eks vises alle faktura som er matchet og med hvilke beløp; rask oversikt over kostnaden for et x antall år.
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