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1 Vad innebär status Ordermatchning krävs?
När beställningen är godkänd och du leveranskvitterat din order ska fakturan matchas mot ord. Om en
faktura inte matchar får den status Ordermatchning krävs. Det finns olika händelser som gör att
fakturan får status Ordermatchning krävs.

2 Varför har fakturan status ordermatchning krävs
Exempel
1. Ej leveranskvitterad
order.
2. Avvikelse mellan
mottagen
kvantitet och
fakturerad kvantitet.
3. Avvikande
artikelnummer

4. Prisavvikelse
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Hanteras genom
Leveranskvittera.

Förebyggs genom
Leveranskvittera alltid
order när leverans skett.

Kontrollera att leverans-kvittens
är korrekt. Om avvikelse stämmer
med leverans, acceptera
fakturan. Om avvikelse ej
stämmer, kontakta leverantör.
Koppla ihop artiklar genom att
klicka på länken i
artikelnummerfältet

.

Mail till inkop@eken.lu.se
som kontaktar leverantör,
får ny katalog med
korrekta artikelnummer.

Om prisavvikelse OK,
accepterafakturan. Om avvikelse
ej OK, kontakta leverantör.

1

2.1 Ej leveranskvitterad order
På en e-faktura: visas med röda markeringar i kolumnen Mottaget att leveranskvittens
saknas. Följande felmeddelande visas:

I Ordermatch på fakturan, flik Matchning

Klicka på länken
Följande info-ruta kommer upp, välj Ja.

Kvittera det antal produkter som har kommit.
Lupin ger automatiskt förslaget att ordern levererats i sin helhet. Är detta rätt tryck OK.
Om det inte stämmer, du har t ex fått delleverans, kvittera bara det antal du erhållit, korrigera i
kolumn Kvittera antal (se bild nedan).
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2.2 Avvikelse mellan mottagen kvantitet och fakturerad kvantitet på
faktura.
Avvikelsen visas med röd markering runt de avvikande fälten. Faktura med fel på kvantitet i mottaget
1st, fakturerat 2 st.

Om fakturan stämmer med vad du verkligen mottagit ska du som beställare Acceptera avvikelsen,
fakturan skickas då till attestant som också ska Acceptera fakturan. Om fakturan inte stämmer med
vad du verkligen mottagit kontakta leverantör angående kreditfaktura.

2.3

Avvikande artikelnummer mellan order och e-faktura

I de fall leverantören har andra artikelnummer på fakturan än på ordern måste dessa kopplas ihop.

På fakturan visas felet med röd markering. Symbolen ser ut som en bruten länk.
För att hantera denna faktura klickar man på länken och får då upp en lista på artiklar som finns
kvitterade på ordern.

Kontrollera att priset på fakturan stämmer överens med orderns pris, markera den artikel som
stämmer in med artikeln på fakturan. Länken blir nu hel och markeringen grön. När alla artiklar är
kopplade ska fakturan Accepteras och blir Klar. Om priset inte stämmer ska leverantören kontaktas
för utredning.
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2.4 Prisavvikelse
Är priset rätt trotts prisavvikelse är det bara att acceptera fakturan, om inte kontakta leverantören och
kom överrens med leverantör om en kreditfaktura ska erhållits.
Acceptera aldrig en faktura där du inte är överrens med leverantören.

Acceptera avvikelsen, fakturan skickas då till attestant som också ska Acceptera fakturan.
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