
Brukermanual for fakturering av ferdige P0-jobber 

 

Denne brukermanualen beskriver hvilke steg installatør skal følge for å fakturere godkjente 

ferdigmeldinger i Elsmart, samt hvilke krav Lofotkraft stiller til faktura. 

 

1. For å fakturere kreves innlogging i Elsmart med administrator-rettigheter. 

 

2. I startsiden av Elsmart, velg «Admin» og deretter «Installatør faktura» 

 

3. Du havner så i «grønt område», merket med Elsmart P0 Fakturering. Her finner du alle P0-

produktene tilhørende alle LOF-meldinger som ikke er ennå fakturert. Dersom det er lenge siden 

siste fakturering, vil det ligge mange P0-produkter her. Hvilken LOF-melding hvert P0-produkt 

tilhører finnes ved å klikke på «Info» bak hvert P0-produkt 

 

4. Trykk «Lag faktura». På spørsmål «Du er i ferd med å genere faktura, vil du fortsette?» trykk OK 

 

5. Det er nå generert ett fakturagrunnlag i Elsmart, med fakturanummer LOFPxxxxx felles for alle 

utestående ufakturerte LOF-meldinger. 

 

a. Helt til høyre på denne siden kommer det fram hvilke LOF-meldinger som er omfattet av 

dette fakturagrunnlaget i Elsmart Faktura 

 

b. Under fanen «Oppstilling» vises detaljer om P0-produkter tilhørende hver LOF-melding, 

totalbeløpet for hele fakturagrunnlaget, samt totalbeløpet per LOF-melding 

 

c. Lofotkraft krever at installatør sender én faktura til Lofotkraft per LOF-melding, det 

aksepteres ikke en samlefaktura! 

 

 

6. Installatør genererer én faktura per LOF-melding i eget fakturasystem 

 

a. Fakturaen skal inneholde følgende informasjon/referanse: 

i. LOF-melding 

ii. LOFP-nummer 

iii. INV-nummer (Lofotkraft sin prosjektreferanse) 

iv. Saksbehandler hos Lofotkraft og installatør 

v. Beløp/sum for aktuell LOF-melding 

 

 

 

 

 

 

 

 LOF-melding INV-nummer 

 

Beløp/Sum 



b. Fakturaen sendes til compello@lofotkraft.no 

 

7. Når alle faktura for hver LOF-melding er generert i eget fakturasystem og sendt til Lofotkraft, må 

faktura avsluttes i Elsmart på følgende måte: 

 

a. Trykk «Rediger» (husk at dette krever administrator-rettighet i Elsmart) 

 

b. Trykk «Fakturert». På spørsmål «Dersom du har fakturert kunde, klikkes OK» trykk OK. 

Det vil da kommet et rødt «stempel» som sier «Fakturert». Faktura som Lofotkraft 

mottar fra installatør, vil ikke godkjennes før dette stempelet er aktivert! 

 

c. Aktuelt fakturagrunnlag (LOFP-faktura) har nå flyttet seg fra «Til fakturering» til 

«Fakturerte». 

 

d. NB: Dersom denne prosedyren følges vil det ikke lengre være nødvendig å vedlegge 

utskrift fra Elsmart Faktura som var kravet tidligere 
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