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Hur fungerar Rillions betalfunktion? 

I Rillion finns en funktion för att skapa betalfiler som sedan kan laddas upp i kundens bank. Detta 

innebär att en faktura kan betalas innan den är färdigattesterad och exporterad till 

ekonomisystemet. I detta dokument beskrivs funktionen (sida 1-3) samt hur man kommer igång 

(sida 4). 

 

Användaren (administratören 

eller en attestant) kan markera 

på respektive faktura om 

fakturan är klar för betalning. 

 

 

 

 

 

Det går även att markera flera 

fakturor samtidigt och välja att 

fakturorna ska gå till betalning.  

Detta går att göra oavsett status i 

Rillion (Förkontroll/Skickad för 

attest/Exporterad) 

 

 

 

På översikten ser 

administratören en 

mapp med fakturorna 

som är markerade 

”Klar för betalning”. 

Inne i mappen kan 

användaren sedan 

välja att dra ut en 

betalfil. 
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Filen laddas ner och hamnar i ”Hämtade filer” (XML-format) som användaren sen laddar upp i 

banken.  

Återrapporteringsfilen som banken skapar importeras manuellt till Rillion via knappen nere till 

höger på översikten: 

 

 

Återredovisningsfilen kan se ut så här när den laddas upp i Rillion. 
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 Efter att återrapporteringsfilen är uppladdad kommer betalstatusen på fakturorna att 

uppdateras till ”Betald”.Man kan också ändra status till betald manuellt på fakturorna om man 

inte vill hämta in återrapporteringsfilen.   

 

 Sätta betalstatus manuellt i Rillion 

Denna behörighet kan man lägga till om man önskar att användarna ska ha åtkomst till att 

sätta betalstatus. 

Gå till Användare > Behörighetsgrupper > Attestanter/Fakturaadministratörer/valfri 

behörighetsgrupp > Betalningar. Bocka i Ändra betalstatus och spara. 
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Hur kommer man igång? 
Under fliken Tilläggstjänster kan ni välja att aktivera betalningar. Endast 

Fakturaaadministratörer har åtkomst till denna flik. Välj vilken bank det avser, landskod samt 

fyll i fälten underst i bild.  

 

Landskod: Fyll i det land där er bank finns. 

Avtals-ID: Kontakta er bank för att beställa tjänsten ISO-20022. Formatet för detta ID är 12 

siffror följt av 1 stor bokstav och sedan 3 siffror till. 

Bankgiro: Fylls i om man har betalningar kopplat till sitt konto. OBS: Landskod måste vara SE 

för att kunna använda sig av bankgiro. 

Debiteringskonto: Det konto som betalningen ska dras från. Den som laddar upp betalfilen 

måste ha tillgång till kontot i internetbanken. 

Håll musen över den blå infoknappen efter varje rad för att få extra information.  

 


