Att granska fakturaspecifikationer i webSesam
eFaktura

När du loggar in i webSesam finns rubriken eFaktura i menyn till höger.

Här kan du söka fram fakturor du vill granska på två olika sätt:
a) Ange vilken betalare du vill se fakturan för i första fältet. Detta nummer är inte alltid samma
som kundnumret (rekvirentnumret). Titta på en faktura, eller maila sesam2@jll.se om du vill veta vilka
betalare du är kopplad till. Till höger markerar du vilken typ av faktura som avses:
försäljning, avtal eller service. Försäljning = det enheten köper och sedan äger. Avtal =
det enheten betalar en månadshyra för, hjälpmedlet ägs av HMC. Service = de tjänster
HMC utför och fakturerar.
b) Ange exakt fakturanummer i fältet i mitten. Fakturanumret består av åtta siffror och
börjar med 70. Anges exakt fakturanummer behöver du inte fylla i vare sig betalare eller
typ av faktura – du slussas direkt till den faktura du vill granska.
Kryssar du i ”Visa inte rader med nollbelopp” visas inte tillbehör o dyl som ingår i hyran på
huvudprodukten. Vill du se tillbehören – lämna rutan blank. När du är klar, tryck på ”Visa
fakturor”.

Har du sökt enligt alternativ a) får du upp en lista med fakturor. I listan ser du alla fakturor som
skapats för denna betalare. Välj fakturan för den månad du söker. Har du sökt enligt alternativ b)
kommer du direkt till den specifika fakturan.
Fakturan kan öppnas i en websida, i excel eller excel 97. Här visas valet excel. Öppna filen genom
att trycka ner ctrl-tangenten och samtidigt klicka. Du kan behöva ändra dina säkerhetsinställningar: tillåta pop-up-fönster och ange denna sida som tillförlitlig plats. Kontakta ditt ITstöd för hjälp.

Nu öppnas fakturan i excel. Dokumentet innehåller mycket information – innan du skriver ut bör
du kontrollera om du behöver all information. Ser du en kolumn som du inte behöver, markera
kolumnen (klicka på C i detta exempel) och högerklicka. Välj ta bort. Gå igenom dokumentets
kolumner för att ta bort den information du inte är intresserad av.

Du kan lägga ett filter på kolumnerna. Markera hela rad 1 och välj Sortera och filtrera, Filter. Det
skapas då små rullister bredvid varje kolumnrubrik. Öppna rullisten för ”Avliden datum” och
bocka ur rutan för ”tomma”, för att bara visa de rader som avser avlidna. Vill du sedan markera
alla igen, använder du rullisten igen. Samma kommando kan med fördel användas på kolumnen
för mottagarens postnummer, för att granska ett område i taget.

En annan funktion är sortering. Markera en kolumn (O i detta exempel) och välj ”sortera och
filtrera” och därefter Sortera från A till Ö. Svara ja på frågan att utöka markeringen. Du kan nu se
t ex hur många arbetsstolar du har ute. Alternativt, öppna rullisten och filtrera fram endast
arbetsstolar.

Markeras en kolumn med siffror visas antal och summa i listen längst ner. Här visas summan av
radbeloppen på de fyra rader som visas i kolumn S.

Kolumnen ”N/P/S” visar om hjälpmedlet är (N) nytt för denna faktura, (P) pågående, alltså har
funnits med på tidigare fakturor och kommer att fortsätta finnas på nästa, eller (S) sista gången
det visas, hyresavtalet är alltså avslutat.

Innan du skriver ut listan, välj förhandsgranska och kontrollera hur många sidor det rör sig om.
Kanske vill du ta bort ytterligare kolumner för att undvika skogsskövling 

Under fliken ”Sidlayout” kan du ändra till liggande format, som ofta passar bättre.

För att slippa göra denna sortering och anpassning av filen varje gång, kan du skapa en egen mall
istället för standardmallen. Från startsidan i webSesam väljer du Dina uppgifter i högermenyn.
Där finns rubriken Mallar eFaktura.

Välj ”ny mall”.

Döp mallen och markera om den ska gälla försäljning, avtal (månadshyror) eller service (tjänster).
Verkställ.

Du får nu upp alla kolumner som finns tillgängliga för den fakturatypen. Bocka ur ”aktiv” bocken
om du inte är intresserad av den informationen. Verkställ. Dina aktiva val hamnar nu längst upp i
listan. Genom ”sortering kolumn” bestämmer du ordningsföljden på kolumnerna: nummer 1
hamnar längst till vänster. ”Sortering data” bestämmer vilken kolumn raderna ska sorteras efter.
Du kan alltid gå tillbaka och redigera mallen senare.

När du är nöjd med din mall kan du dela den till dina kollegor. Markera kopiera till annan
användare och klicka på kopiera mall.

Skriv in kollegans användar-id och tryck på verkställ.

Mallen visas direkt hos den andre användaren.

