
eFaktura
Produktet «eFaktura» fra Nets og MasterCard (faktura til nettbank for privatpersoner) hadde i 
2021 et volum på 175 millioner fakturaer. Det er ingenting som tyder på at dette tallet vil synke de 
neste årene. I Xledger er vi opptatt av å automatisere prosesser. Det vil spare kunder og bedrifter 
tid og penger.

Er du kjent med eFaktura i Xledger?
eFaktura er ikke nytt, men er du kjent med muligheten i Xledger? Det eneste du som regnskapsfører må gjøre for å komme i 
gang er å opprette en avtale mellom fakturautsteder og Nets/MasterCard. Dette gjør du enkelt i Xledger. Bruk av eFaktura gir 
færre purringer og inkassosaker samt bedre likviditet. 

Hvorfor er det enklet med eFaktura i Xledger?
Filer til og fra Nets overføres automatisk i Xledger. Det er ingen manuelle oppgaver for deg som regnskapsfører knyttet til 
dette. Dersom kunder i sin nettbank har akseptert vilkår for å motta eFaktura fra alle organisasjoner som tilbyr dette, inngås 
avtaler automatisk.

Fordeler med eFaktura
Bruk av eFaktura gjør faktureringen enklere og du sparer mye tid. Bedriften får oppgjøret raskere, det blir færre purringer, 
bedre kontroll og likviditet. Det er heller ingen ulempe å redusere bruken av papir. For kunden er det en stor fordel med 
eFaktura. De får fakturaen direkte i egen nettbank med KID-nummer, kontonummer, forfallsdato og beløp ferdig utfylt.

Vipps eFaktura
Dersom mottaker har ikke aktivt har takket nei, vil eFaktura hos kunden vises i kundene sin Vipps app. For bedrifter er det bare 
å sende fakturaer fra Xledger som vanlig og resten er automatisert. Kundene dine mottar regningen rett i Vipps, og kan velge å 
betale der eller i nettbanken.
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AvtaleGiro
AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk 
betalingsformidling som tilbys til betaler og 
betalingsmottaker. Betalingsmottaker sender 
inn betalingskrav for kunder som har sagt 
ja til sin bank om å benytte AvtaleGiro som 
betalingsform. Banksystemet sørger for at 
betaler trekkes automatisk på forfallsdato. 

Etablering av AvtaleGiro-avtale
For å ta i bruk AvtaleGiro i Xledger, må det først etableres en 
AvtaleGiro avtale mellom kunden og kundens bank. Ta kontakt 
Xledger Support (support@xledger.no) for å få tilsendt skjema 
for AvtaleGiro.

Mailen må inneholde selskapets navn og 
organisasjonsnummer, samt bankkontoen det skal opprettes 
avtale på. Xledger vil da ta seg av den videre saksgangen og vil 
aktivere avtalen så raskt den er godkjent av Nets.

Når et selskap har etablert en avtalegiroavtale, vil KID som 
genereres på fakturaen medføre at kunden vil få tilbud om å 
etablere en avtalegiroavtale i sin egen nettbank, når faktura 
betales. Faktureringen i Xledger følger vanlig prosedyre, 
uavhengig av om kunden har avtale eller ikke.

AvtaleGiro med abonnementsfakturering
AvtaleGiro fungerer veldig bra med løsningen for 
abonnementsfaktureing i Xledger. For kunder som 
mottar faste fakturaer vil det være lurt å opprette en 
avtalegiroavtale. Barnehager, boligsameier, treningssentre 
og organisasjoner med medlemsavgift er noen eksempler 
på hvor AvtaleGiro vil føre til en enklere hverdag. 

eFaktura og AvtaleGiro
Dersom kunden har satt opp at de ønsker varsling om at 
de vil motta eFaktura kan begge benyttes. En kombinasjon 
av eFaktura og AvtaleGiro fungerer slik at eFaktura 
kommer direkte inn i nettbanken som informasjon med 
fakturadetaljer, og regningen trekkes automatisk ved forfall 
med AvtaleGiro.

Bedriften får en heldigital løsning der papirfaktura blir 
unødvendig, og du sparer penger på print, pakking og 
porto. I tillegg sørger løsningen for at betalingen skjer på 
forfall. Dette forenkler hverdagen for din bedrift og dine 
kunder. Automatisk trekk fra konto vil gi færre purringer 
og inkassosaker samt bedre likviditet. Som kunde kan du 
kan endre både forfallsdato, beløp og belastningskonto, i 
tillegg til at du kan stoppe betalingen.

Se mer på xledger.no
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