
Purringer i Intron Faktura 

 HB, 12.02.08                                                                                                                          

 

 

1. Gå først til Firma\Purring og fyll ut bildet med purregebyr, rentesats og tekster for første og andre purring. 

 

 
 

 

2. Gå deretter til Faktura\Effektuerte (eller Godkjente), og merk av alle fakturaer som er betalt og hvor status 

fortsatt står som ”Ubetalt” ved å benytte symbol tre fra venstre (Endre betalingsstatus) øverst i vinduet.  Hvis du 

ønsker det, kan du da få oversikt over de fakturaene som er ubetalt (og evt. tidligere purret) ved å velge status 

oppe til høyre og så trykke på Søk helt til høyre i bildet.  Det er de fakturaene du nå får oversikt over som vil bli 

purret under forutsetning av at de er forfalt til betaling. 

 

 
 

 

3. Purring gjøres fra ”Avansert søk” i øverste høyre hjørne .  Velg dato og status, og alle fakturaer med forfall før 

denne dato vil være inkludert i en purreliste på skjermen der man velger hvem som skal purres. 

 

Det blir skrevet en purring per ubetalt faktura som i tillegg til fakturabeløp også inkluderer purregebyr og renter 

fra forfallsdato og frem til oppgitt purredato.   Er fakturaen tidligere purret og har status ”1. Purring” vil det bli 

skrevet ny purring som erstatter den første og som velger tekst for andre varsel.  Fakturaer som har status 

”Ubetalt” får nå status ”1. Purring”, og de som har status ”1. Purring” får status ”2. Purring”.  Mens de som har 

status ”2. Purring” får sin status uendret, men det blir selvsagt også laget purring for disse fakturaene.  Fakturaer 

som har status ”Til inkasso” og ”Overført inkasso” blir ikke purret. 

 

Ordet Purring brukes ikke lenger på selve utskriften. Det som tidligere het 1.Purring heter nå Betalingsvarsel. 

Det som tidligere het 2.Purring heter nå Inkassovarsel. 

 

Purrerutinen lager ingen transaksjoner til regnskap og gjør heller ingen andre endringer med fakturaene enn å 

oppdatere betalingsstatus.  Du kan kjøre purringer så ofte og så mange ganger du vil. 


