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1 Sådan laver man en samlefaktura 
For at lave en samlefaktura i esas, skal man flytte alle faktureringsgrundlagslinjer der skal faktureres samme debitor, til ét 

faktureringsgrundlag og derefter afsende faktureringsgrundlaget i esas. 

1. Start med at finde et faktureringsgrundlag, du kan bruge som grundlag for 
samlefakturaen: 

a. Du kan bruge et eksisterende faktureringsgrundlag på den 
pågældende debitor. 

 

 Klikvejledning 

1 
Vælg et vilkårligt faktureringsgrundlag, som har status = ”Kladde”. Notér eller kopier navn 

for faktureringsgrundlaget 

 

b. Du kan oprette et nyt faktureringsgrundlag på den pågældende 
debitor. 
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 Klikvejledning 

1 Tryk på plusset (+) i undergitteret for fakuteringsgrundlag 

2 Tryk på ”NY(T)” for at oprette et nyt faktureringsgrundlag 

 

2. Gem faktureringsgrundlaget og notér navnet på faktureringsgrundlaget 
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 Klikvejledning 

1 Gem faktureringsgrundlaget for at oprette det 

2 Noter eller kopier navnet på faktureringsgrundlaget 

 

3. Find derefter de faktureringsgrundlagslinjer der skal flyttes til en 
samlefaktura. Lav en avanceret søgning med følgende opsætning: 

 

 Felt/relateret Operator Værdi 

1 Søg efter - Faktureringsgrundlagslinjer 

2 Status Er lig med ”Fejlet” og ”Kladde” 

3 Debitor, under Relaterede -> Faktureringsgrundlag Er lig med [pågældende debitor] 

4 PUE, under Relaterede -> GUE Er lig med [pågældende PUE] 

 

 

 

4. På listevisningen med resultaterne fra den avancerede søgning, skal du nu 
masseredigere faktureringsgrundlagslinjerne: 

 Klikvejledning 

1 Vælg alle poster på listevisningen 

2 Tryk på rediger 
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5. Inde på masseredigeringsformularen skal du, i feltet 
”Faktureringsgrundlag” vælge at slå flere poster op for at søge efter 
faktureringsgrundlaget, du har oprettet. 

 Klikvejledning 

1 
Tryk på luppen for at fremsøge faktureringsgrundlaget, som alle 

faktureringsgrundlagslinjerne skal skiftes til 

2 Tryk på ”Slå flere poster op” for at komme til søgevinduet 

 

 

6. Fremsøg dit faktureringsgrundlag i søgefeltet og tilføj det til feltet. 

 Klikvejledning 
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1 
Skriv navnet, eller noget af navnet, på faktureringsgrundlaget du har udvalgt eller 

oprettet. Søg efter det. 

2 
Vælg faktureringsgrundlaget. Kontroller at navnet er korrekt ift. hvad du forventer og at 

faktureringsgrundlaget har status ”Kladde” 

3 Tryk på ”Tilføj” for at vælge faktureringsgrundlaget 

 

 

 

7. Foretag nu skiftet af faktureringsgrundlaget, du har fremsøgt: 

 Klikvejledning 

1 
Nu står det valgte faktureringsgrundlag i feltet ”Faktureringsgrundlag”. Tryk herefter på 

”Skift” for at skifte faktureringsgrundlag på de valgte faktureringsgrundlagslinjer. 
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8. Tilgå det faktureringsgrundlag, du flyttede faktureringsgrundlagslinjerne til 
for at kontrollere at faktureringsgrundlagslinjerne er flyttet, som forventet 
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2 Oprydning efter samlefaktura 
Når man har lavet en samlefaktura, det vil sige flyttet flere faktureringsgrundlagslinjer til ét faktureringsgrundlag, står man 

tilbage med flere tomme faktureringsgrundlag på samme debitor.  

1. Find de faktureringsgrundlag der nu ikke har faktureringsgrundlagslinjer. 
Lav en avanceret søgning med følgende opsætning: 

 

 Felt/relateret Operator Værdi 

1 Søg efter - Faktureringsgrundlag 

2 Status Er lig med ”Fejlet” og ”Kladde” 

3 Debitor Er lig med [pågældende debitor] 

4 
Faktueringsgrundlagslinjer, under 

Relaterede 
Indeholder ikke data - 

 

 

2. På listevisningen med resultaterne fra den avancerede søgning, skal du nu 
deaktivere faktureringsgrundlagene. 

 Klikvejledning 

1 Vælg alle poster på listevisningen 

2 Tryk på deaktiver 
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3. Deaktiver faktureringsgrundlagene med status ”Slettet” 

 

 Klikvejledning 

1 Vælg status ”Slettet” i dropdown 

2 Tryk på ”Deaktiver” for at deaktivere faktureringsgrundlagene 

 

4. Gå ind på debitor og kontroller at du kun ser de faktureringsgrundlag, der 
indeholder faktureringsgrundlagslinjer. 
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