
Velkommen som 

kunde i Tripletex
Oppstartsguide for nye kontoer



Velkommen til Tripletex!

Vi ønsker å gjøre starten til et nytt økonomisystem så enkelt som mulig, og vil med 

denne presentasjonen gi en utfyllende veiledning. 

I dokumentet vil du finne enkle og viktige punkter for din oppstart. Under punktene vil 

du også finne linker til dokumenter med viktig og utfyllende info. 
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Support
Tripletex har god systemteknisk support både i oppstartsfase og ved videre bruk av 
systemet. Vi gjør oppmerksom på at regnskapsteknisk support og opplæring ikke er en 
del av supportavtalen. Vi tilbyr både kurs, konsulenttjenester og webinarer, samt et 
hjelpesenter fullspekket med hjelpeartikler.

Chat

Her får du svar på korte og konkrete spørsmål.

Sende e-post (henvendelser)

Har du en mer krevende oppgave, vil vi anbefale deg å benytte “send e-post” inne i 
løsning. Her kan du også legge ved bilder og vedlegg.

Supporttelefon 

Her får du svar på korte og konkrete spørsmål.
Support tlf: 22 83 60 00.
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Tripletex har til enhver tid høyt fokus på digital opplæring.

Webinar
Våre webinarer er gratis og har vært en stor suksess. Det er enkelt, og de fleste 
varer rundt en time. Lett å sette av tid når du kan sitte på ditt eget kontor og 
lære mer! Meld deg på webinar Opptak / Live.

Klasseromskurs
Våre klasseromskurs holdes av dyktige kursledere, og HER finner du 
informasjon om de enkelte kursene.

YouTube-videoer
Vi har en rekke YouTube-videoer fra hver eneste Tripletex-modul - Sjekk 
spillerliste HER.

Digital opplæring 
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https://www.tripletex.no/webinar/
https://www.tripletex.no/live-webinar/
https://www.tripletex.no/kursoversikt/
https://www.youtube.com/channel/UCJeYHzBTw1M_iHqHN8vPGig/videos


Tripletex på mobilen

Rask og enkel tilgang til blant annet reiseregninger, timeføring og lønnsslipp fra 
mobilen, uansett hvor du er. 

Utfør rutineoppgaver på en rask og enkel måte:

● Opprett utlegg og reiseregninger
● Ta bilder av kvitteringer og bilag som skal legges ved
● Automatisk utregning av kjøregodtgjørelse
● Send bilder og PDF-er til prosjekt, bilag- og dokumentmottak
● Registrer arbeidstimer fortløpende
● Få varsel om og se nye lønnsslipper

Ny funksjonalitet lanseres fortløpende, og du kan gjøre stadig mer i appen.

Noe du savner? 

Husk at Tripletex er mobiltilpasset – tripletex.no kan åpnes i nettleseren på mobilen for 
tilgang til alle funksjoner, som attestering og godkjenning.
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Oppstart og innstillinger
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Vår kundeside
Her administrerer kontoadministrator hvilke moduler og tjenester 
som skal være aktivert.

Det er her du huker av for mottak av EHF faktura. Har du vært 
registrert med annet aksesspunkt tidligere må du først avregistrere 
deg i gammelt system, før du får registrert seg via Tripletex. 
EHF-faktura mottar du i bilagsmottaket. 

Selskapets kontaktinformasjon viser kort oversikt over 
Kontaktinformasjonen. Kontaktinformasjonen kan redigeres ved å 
klikke på lenken under avsnittet. Du kommer da til Selskap => 
Selskapsinformasjon i hovedmenyen.

Fakturaoversikten her vil vise hva som er fakturert fra Tripletex og 
hva som er registrert som betalt.

“Signerte lisenser og avtalevilkår” viser alle elektroniske avtaler.
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Selskapsinformasjon

Via Selskap => Selskapsinformasjon legger du inn 
nødvendig informasjon om virksomheten. 

Her finner du blant annet:

● Firmanavn, adresse, organisasjonsnummer, kommune, 
selskapets e-post, selskapsform og enhetsregisteret (vær 
oppmerksom på at selskapets e-post må valideres). En 
administrator kan oppdatere informasjonen om det er 
endringer/feil

● Fakturakonto defineres med bankkontonummer, 
       IBAN og SWIFT

● Virksomheter / underenheter 
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Min Profil
Ved å klikke på navnet ditt og velge “Min Profil” inne i Tripletex kontoen, vil du få opp 
brukerinnstillingene dine. 
Her kan du sette opp egne preferanser/innstillinger som kun gjelder for deg. 

Vi anbefaler her at: 

• standardkonto for pålogging er den du ønsker å logge inn i om du har flere 
Tripletex-kontoer

• startsiden i Tripletex tilpasses

• mobilnr for SMS-varsling ved bruk av tjenesten direkte remittering

• varslinger i Tripletex gjennomgås og tilpasses
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1.     Favoritter: her er det mulig å lage sine egne favoritter, som 
muliggjør rask tilgang til en side eller en rapport du ofte benytter.

Øverst til høyre i Tripletex finner du en hjelpemeny:

2. Søk: trykk på forstørrelsesglasset for mulighet til globalt søk som 
f.eks. kunder, faktura, prosjekt, hjelpedokumenter og andre aktuelle 
søkeresultater.

3. Hjelp og support åpnes ved å klikke på spørsmålstegnet. Her vil 
du få frem flere hjelpeknapper, samt en liste med artikler, videoer 
og FAQ-er tilpasset siden du er på i Tripletex.

4. Hjelpsenter: gir mulighet for ytterligere søk etter dokumentasjon.

5. Mine henvendelser: her kan du se alle tidligere spørsmål som er 
sendt inn til support som chat eller e-post.

6. Kurs og webinarer: tar deg til Tripletex.no, hvor det blant annet 
alltid ligger tilgjengelig opptak fra tidligere live-webinarer.

7. Endringslogg: nyheter og endringer i Tripletex.

Tips i Tripletex
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Åpningsbalansen angir starten på regnskapsføringen i Tripletex.
Du finner åpningsbalansen under Regnskap/Åpningsbalanse i 
hovedmenyen.

Du registrerer saldo på kontoer og åpne poster på kunder, 
leverandører og ansatte.

Hvis du importerer inn åpne poster på kunder, leverandører og 
ansatte, så må du først opprette kundene, leverandørene og ansatte i 
Tripletex.

Import kan foretas direkte i åpningsbalansen. Transaksjoner dannes 
da mot de aktuelle reskontroene. Det er viktig at en ser på 
eksempelfilene for import som ligger her.  

Åpningsbalansen må dateres den første i måneden ved oppstart.

Se mer om åpningsbalanse i hjelpesenteret.

Åpningsbalanse
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Regnskapsinnstillinger

Under Regnskap/Innstillinger fremkommer ytterligere 
menyer;

Kontoplan
• «Tillat redigering» muliggjør enkel redigering i 

skjermbildet.
• I fanen kontoplan kan du bl.a huke av for: Vis i “register 

i leverandørfaktura” 
• Her angir du om en konto er f.eks bankkonto, 

fakturakonto, etc. 

 MVA-innstillinger
• Her angir du aktuelle Mva-innstillinger i Tripletex 

kontoen
SAF-T - se artikkel i hjelpesenteret

Regnskapsregler
• Innstillinger for regnskapsmodulen
• Avdeling, prosjekt, periodisering, konteringsregler.
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Banktjenester
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Via Selskap => Vår kundeside kan du bestille tilleggstjenester for bank. 

Autopay

- Direkte remittering lar deg betale leverandørfaktura, mva og lønn direkte fra Tripletex uten å gå 
via nettbanken. 

- Bankavstemming lar deg laste ned filer med banktransaksjoner for avstemming mot 
regnskapet.

- Selve avtalen opprettes ved å kontakte banken deres. 

OCR

- Genererer KID-nummer på faktura og leser automatisk inn betalinger fra kunde tilknyttet 
KID-nummer. 

- Avtalen opprettes ved å fylle ut og sende dette skjemaet til banken. 

 

https://tripletex.no/resources/nets/ocr_mal.pdf


Bilagsflyt og bokføring
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Bilagsmottak

17

Muligheten til å motta bilag elektronisk fordrer tilleggstjenesten 
Elektroniske bilag. 
Alle kontoer har en egen e-postadresse for elektroniske bilag i 
bilagsmottaket, som du finner under Selskap => Vår kundeside 
under Selskapets kontaktinformasjon. Adressen kan endres ved 
forespørsel til support.
Du kan registrere flere bilag i bilagsmottaket samtidig. Huk av øverst 
i listen og velg Registrer bilag. du kan bruke piltastene øverst til å 
bla mellom bilagene.

● Send til regnskapsfører sender bilaget til “ikke bokførte bilag”
● Legg tilbake sender bilaget tilbake til bilagsmottaket
● Slå sammen med forrige slår bilaget sammen med det siste 

registrerte bilaget i køen
● Slett sletter bilaget

Via bilagets vedleggs-fane kan du legge til og slette vedlegg på 
bilaget.

 



Mest brukte bilagstyper
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Avansert bilag
- standard debet/kredit føring. 
- må lukkes manuelt i reskontrolister

Leverandørfaktura (enkel/detaljert føring)
- registrering av leverandørfaktura med mulighet til å fordele kostnaden på 

prosjekt, avdeling, ansatte og produkter. 
- mulighet for å periodisere
- bruk detaljert føring om du ønsker å fordele kostnader per ordrelinje i 

fakturaen. 
- faktura og betaling lukkes automatisk i reskontro.

Dersom man oppretter et bilag uten å 
bokføre det vil det ligge under 
Bilag => Ikke bokførte bilag som en kladd 
frem til man velger å bokføre det. 

Betalingstyper
En betalingstype avgjør hvordan en betaling bokføres i Tripletex. Oversikt over 
betalingstyper finner du under Regnskap/Innstillinger og Betalingstyper.
 



Bilagsoversikt (journal)
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Her finner du alle opprettede bilag.

Via filtreringsmenyen, «Flere valg», får du opp en rekke 
filtreringsvalg. 

Du kan hente ut flere bilag fra listen ved å huke av 
bilagene og velge «Skriv ut valgte bilag», da vil både 
konteringsbilaget og bilagsvedlegget åpnes samlet 
PDF-fil.

Slette/reversere bilag

- kun det siste bilaget i nummerserien kan slettes
- andre bilag kan reverseres
- “slett” og “reverser” finner man i flervalgsmenyen



Fakturering
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Før du skal fakturere ⇒ Fakturainnstillinger
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Vi anbefaler at du benytter Tripletex sine forhåndsdefinerte 
inntektskontoer i kontoplanen under Regnskap => 
Innstillinger => kontoplan. Disse kontoene er knyttet til 
konteringsregler pr mva-kode og vil hjelpe deg med å få en 
korrekt mva håndtering.

Kontrollere at de mva-koder dere trenger å bruke er aktivert 
under Regnskap => Innstillinger => Mva-innstillinger.

 

Under faktura => Innstillinger setter du opp globale 
innstillinger på ordre-, abonnement- og prosjektfakturering. 
Globale innstillinger kan overstyres på kundenivå. Her kan 
også aktivere automatisk betalingspåminnelse/purring.

Via fanen “Brevhode” kan du laste opp selskapets logo.



Fakturaoversikt
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En faktura opprettes via “Ny ordre/faktura”.

I fakturaoversikten får du opp alle fakturaer som er 
opprettet via ordre og prosjekter.

Det er mulig å sende ut betalingspåminnelser, purringer 
eller inkassovarsler ved å markere fakturaen og klikke på 
flervalg-knappen.  

Kreditnotaer lager du ved å markere fakturaen og klikke på 
flervalg-knappen.

Hvis du benytter KID/OCR, vil betalingene automatisk lukke 
fakturaen ved betaling.

Hvis du ikke benytter OCR, registrer du både betalinger og 
delbetalinger i dette bildet. 

Det er også mulighet for å remittere tilbakebetalinger 
til en kunde.



Lønn
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Oppstart lønn
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● Lønnsmodulen aktiveres under Selskap => Vår kundeside

● Selskapets virksomhetsnummer/underenhet registreres 
under Selskap => Selskapsinformasjon > 
Virksomheter/underenheter

● Ansattinformasjon legges inn under 
Selskap => Ny ansatt/arbeidsforhold. Et alternativ er å 
bestille rapporten A06 fra Altinn, og motta rapporten A07 i 
retur. Opplysningene fra rapporten A07 kan manuelt 
registreres under ansattforholdet. 

● Skattekort henter du under Lønn => eSkattekort

● Integrer Tripletex med Altinn, dette vil forenkle innsending 
av a-meldinger. Oppskrift for integrasjon. 

● Lønnsslipp kan vises i Tripletex-appen for alle ansatte. 

https://tripletex.no/execute/docViewer?articleId=24&languageId=0


Lønnsinnstillinger
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Lønn => Lønnsinnstillinger

Globale innstillinger
Startdato for lønnsutbetaling definerer hvor langt tilbake 
lønnsmodulen skal hente inn timer, reiseregning, ansattutlegg og 
eventuelle åpne poster i ansattreskontroen.

Sett opp måned for halv skatt og måned for feriepenger, slik at dette 
automatisk blir beregnet på lønnsutbetaling for den aktuelle 
perioden.

Historiske lønnsbilag
Eks. begynner man med Tripletex midt i året, kan man via historiske 
lønnsbilag registrere lønnsinformasjon fra inneværende år. 



Ny ansatt

Ny ansatt opprettes under Selskap => Ny ansatt

Som standard vil haken for “Systemtilgang” være satt 
på.

Etter opprettelse kan du definere hva den ansatte skal 
ha tilgang til på fanen “Brukertilgang”. 
Benytt gjerne rettighetsmal, eller kopier tilgang fra 
andre ansatte.

Arbeidsforhold vil opprettes automatisk, basert på 
opplysningene under avsnitt “Ansattdetaljer”.
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Timeregistrering, reiseregning og 
ansattutlegg
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Timeregistrering

Innstillinger
Her kan man legge til: 
-Interne aktiviteter
-Prosjektaktiviteter

Månedsoversikt
Månedsoversikten godkjennes og timene 
danner grunnlag for lønnsutbetaling. 
Eventuelle utbetalinger av ferie- eller fleksisaldo 
gjøres her. 

Hvis lønn er kjørt på perioden er det mulig å 
avgodkjenne månedsoversikten, korrigere og 
godkjenne på nytt. Endringer vil da korrigeres 
ved ny lønnsutbetaling.
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Reiser og utlegg

Kilometergodtgjørelse, nattillegg, diett, og kostnadsrefusjon 
registreres som en reise via reiseregningsmodulen. 

Både statens satser og skattefrie satser er tilgjengelig. Se 
innstillinger under Reiser og utlegg. 

Den ansatte setter reisen som “ferdig registrert” og f.eks 
avdelingsleder eller lønnsansvarlig markerer som “godkjent”.

Godkjente reiseregninger tas med på neste lønnsutbetaling.
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Lønnsutbetaling                                              

Når månedsoversikt er godkjent og eventuelle reiseregninger 
og ansattutlegg er gjennomgått og godkjent, er du klar for å 
opprette ny lønnsutbetaling. 

Dette gjøres under “Lønn => Ny lønnsutbetaling” i 
hovedmenyen

Velg periode og merk de ansatte du skal utbetale lønn til.

Lønnsinformasjon hentes fra arbeidsforholdet til den ansatte.

Kontroller innholdet og trykk “Opprett bilag” om alt er ok.

Bilagsdato bør settes til utbetalingsdato, da dette er 
gjeldende for hvilken periode lønnsutbetalingen blir medtatt 
på a-meldingen.
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A- melding
Send inn A-melding via Lønn => A-melding

Alle opprettede lønnsbilag datert i perioden samt alle aktive 
arbeidsforhold tas med når du trykker “Opprett”. 

manuelle endringer knyttet til blant annet finansskatt og 
ambulerende virksomhet kan endres på a-melding “under 
bearbeiding”.

“Logg inn i Altinn” → “Send til Altinn” → “hent returmelding” 
→ “status: OK”.
Returmeldingene genereres ikke av Tripletex men av 
A-ordningen. Kontakt A-ordningen dersom du har spørsmål 
knyttet til feilmeldingene.
 
Du har mulighet til å kansellere a-meldingen, gjøre 
eventuelle endringer og sende inn en ny a-melding.

Flere a-meldinger kan sendes inn på samme periode.
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Skatt/AGA

“Lønn => Skatt-aga” er registreringsbilde for betaling av 
forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. 

Pass på at det er sendt inn a-melding for alle 
lønnsutbetalingene, se Lønn => Lønnsbilagsoversikt. 

Trykk på “Opprett”.

“Registrer betaling “ av både skattetrekk og 
arbeidsgiveravgift (og evt finansskatt) og betalingen 
bokføres ihht konteringsreglene. 

Betalingsinformasjon hentes fra returmeldingene til 
A-meldingen. Arbeidsgiveravgift kan remitteres.
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Avstemming og rapporter
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Mva-melding – innsending og betaling

Bilag => Mva-melding
Denne kan sendes direkte til Altinn fra Tripletex. Dato 
og arkivreferanse vil vises nederst på siden.
Velg registrer betaling for å betale skyldig beløp via 
direkte remittering eller via nettbanken. Hvis du har 
betaling til gode registrerer du et minusbeløp.
Et bilag opprettes som posterer mot bank og 
oppgjørskonto for mva.
Alle bilag knyttet til mva-meldingen låses, og perioden 
sperres for nye bilag. 
Mulighet for å opprette tilleggsoppgave. Kan da ikke 
endre bilag knyttet til hovedoppgave, men bilagene 
kan reverseres og nye registreres knyttet til 
tilleggsoppgaven.
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Reskontroer

Regnskap => Reskontro

- Kundereskontro (kto 1500)
- Leverandørreskontro (kto 2400)
- Ansattreskontro (kto 2910)

Åpne poster mot reskontroene vises her. 
Ønsker man å se lukkede poster velger man 
“Periode”.

For å lukke to poster huker man av for 
begge og velger “Lukk poster”. 



Lykke til!

Vil du vite mer? 

Glem ikke våre opplæringstilbud!

YouTube-kanal, webinar: Opptak / Live, tilgjengelig hjelpedokumentasjon på Tripletex.no 
og i Tripletex  , samt våre klasseromskurs

https://www.youtube.com/channel/UCJeYHzBTw1M_iHqHN8vPGig/videos
https://www.tripletex.no/webinar/
https://www.tripletex.no/live-webinar/
https://www.tripletex.no/dokumentasjon/
https://www.tripletex.no/kursoversikt/

