
e-bokföring - 
anslutning av kund i
Kundmötesportalen



● Anslut kund i Kundmötesportalen

● Välj ramavtal och erbjudande

● Välj grundtjänster och tillval

● Sammanställning

● Ändra pris, individuellt pris

● Debiterings- och kontaktuppgifter

Gör så här:



1. Anslut kund i kundmötesportalen

1. Välj betala & överföra

2. Under administrera avtal finner du e-bokföringen. Ser du inte e-bokföringen kan det bero på 

att du använder en privat meny. Ändra på höger sida till företags meny.



2. Välj Ramavtal eller erbjudande

1. Ni kopplar på bankens tjänster i Synk, sen väljer ni rätt produktdelar i Kundmötesportalen.
2. Välj fortsätt när du valt ramavtal eller erbjudande. 
3. Väljs inget alternativ går du även vidare med knappen fortsätt längs ner till höger.



3. Grundtjänster och tillval
1. Denna sida använder du för att ansluta tillvalstjänster till erbjudande eller att ansluta 

grundtjänster och tillvalstjänster om inget valts på föregående sida.



4. Sammanställning
1. På nästa sida visas en sammanställning av vad som är tecknat på tidigare sidor.
2. Stämmer priserna klickar du på “fortsätt” i annat fall på individuellt pris. 



5. Ändra pris, individuellt pris
1. Här visas en kund som valt företagserbj bokför och vad erbjudandet innehåller.
2. Vill du ändra priset markerar du individuellt pris och skriver in det nya priset.
3. Fyll även i under vilken period det lägre priset ska gälla. 
4. När du är klar välj fortsätt.



6. Debiterings- och kontaktuppgifter
1. Börja med att välja debiteringskonto.
2. Fyll därefter i alla kontaktuppgifter. Viktigt att ni lägger in mobilnumret för att kund ska kunna 

ta del av rätt information vid uppstarten. (Dag 1 går ett välkomst-sms ut till kund, dag 3 går ett 
sms ut till kund med bokningskalender för val av tid för uppstarthjälp.

3. Saknar du uppgifter måste du ändå fylla i uppgifter på de fält som är markerade med *


