
Liten guide på order-app mellan 
Tictail och Fortnox v.1.3 
 
https://sharespine.zendesk.com/knowledge/articles/211397263/sv?brand_id=2176366&return
_to=%2Fhc%2Fsv%2Farticles%2F211397263 

 
Här kommer en liten guide på hur order-appen mellan Tictail och Fortnox fungerar, 
samt förslag på hur man kan jobba med bokföringen i Fortnox. 
 
 
-------Viktigt---- 
Note: De vanligaste felen en kund kan få beror på att man INTE följer denna guide.  
Om en eller flera order INTE går över till Fortnox så skall ni göra följande: 
A) Börja med att slå på funktionen "Skicka felmeddelande" så att ni ser vad som är fel. 

http://bit.ly/felmeddelanden 
B) Aktivera Filterfunktion för "otillåtna texten" 

http://bit.ly/ottilatna-tecken 
C) Kontrollera att ni lagt in FÖRVALDA KONTO i Fortnox (se längre ner i guiden) 
D) Kontrollera att konto som ni lagt till under "förvalda konto" finns i Kontoplanen 
 
M.a.o om det följande i ert felmeddelande: 
"7929052 Kunde inte hitta konto." <- Detta betyder att ni lagt in ett konto som inte finns i 
kontoplanen. 
8059571 Värdet innehåller ej tillåtna tecken <- Detta betyder att ni har tecken som Fornox INTE 
tillåter,  
Läs mer http://bit.ly/ottilatna-tecken 
Order med dessa fel kommer INTE gå över till Fortnox 
-------Snip----  

https://sharespine.zendesk.com/knowledge/articles/211397263/sv?brand_id=2176366&return_to=%2Fhc%2Fsv%2Farticles%2F211397263
https://sharespine.zendesk.com/knowledge/articles/211397263/sv?brand_id=2176366&return_to=%2Fhc%2Fsv%2Farticles%2F211397263
http://bit.ly/felmeddelanden
http://bit.ly/ottilatna-tecken
http://bit.ly/ottilatna-tecken


Installationsprocessen en guide 
Note: För att kunna koppla till olika appar till Fortnox så måste du först aktivera "Fortnox 
modulen integration". (kostar 59 kr/mån. https://www.fortnox.se/kopplingar/mer-information/ 
 
1) Installera appen korrekt genom att följa dessa steg  
1.1) Börja med att hämta ut API-uppgifter från Fortnox. 

 

 

1.2) Välj Sharespine AB som integratör 

 

https://www.fortnox.se/kopplingar/mer-information/


1.3) I nästa fönster välj "Spara" och kopiera sedan API-uppgifterna. 

 

1.4) Lägg till dina API-uppgifter i Tictail - Fortnox - Appen. 
För att aktivera syncen måste den översta inställningen vara ibockad. 
Vill du arbeta med Fortnox eller Tictail utan att dessa syncar? Då kan du bocka ur denna 
inställningen och spara. 
 
Vissa väljer att ha ogiltliga tecken i sina produkter. Dessa tecken tillåter inte Fortnox och 
det kommer bli ett felmeddelande. Då kan Sharespine-appen hjälpa dig med detta 
genom att bocka i inställningen "Filtrera bort ogiltliga tecken".  
Klicka sedan på "Spara". 

 

http://bit.ly/ottilatna-tecken 

http://bit.ly/ottilatna-tecken


1.5) Hittar du inte till inställningarna (Marknadsplats-butik i Tictail)? 

Gå till admin i din marknadsplats butik på Tictail och tryck på symbolen med fyra stycken 

fyrkanter - Klicka sedan "Fortnox by Sharespine". 

 

2) Läs igenom guiden nedan och komplettera med det som fattas i er Fortnox 

installation. 

- Ett villkor för att synkningen skall fungera är att ni lägger till  3 (SKU) artiklar i er 

Fortnox installation. 

Gå till artiklar genom att klicka på "Register" och sedan "Artiklar". 

Lägg till sedan en nya artiklar med instruktionerna på nästa bild. 

 

 

 



Lägg till dessa artiklar 

"fraktavg" 

"expavg" 

"rabatt" 

3) När du har installerat och aktiverat ordersynkningen mellan Tictail och Fortnox så 

kommer alla orders från Tictail hämtas var 15 min och hamna under orders i Fortnox för 

vidarehantering och bokföring i Fortnox  

 

 



 

Konfigurera Fortnox (extra konfiguration vid behov) 
Det finns det några inställningar som du kan fundera på att genomföra som kan förenkla 

bokföringen av dina orders och vi kan börja med "Betalningsvillkor". 

 

Betalsätt i Tictail:  

Default betalsätt i Tictail är PayPal och/eller Stripe som båda kan aktiveras i Tictails 

admin.  I tillägg kan du som kund aktivera appen “Klarna”.  På dina orders från Tictail 

kommer du få med information om vilket betalsätt som kunden har betalt med om du 

lägger in dessa betalsätt som "Betalningsvillkor" i Fortnox. 

 

Koden ni skall använda i Fortnox är: 

PP = paypal (med små bokstäver) 

SP = stripe (med små bokstäver) 

KC = Klarna Checkout 



 

 Fraktsätt i Tictail och Fortnox: 

 
 
 
 
 
 

 
När det gäller "Leveransvillkor (Fraktsätt)" så kan ni göra på samma sätt som under 
"Betalsätt och Betalningsvillkor" och ni kan välja koder själva. Det är den information 
som står i “Texten” som gäller. 
 
P = Posten 
UPS = ups world ease 
DHLSERVICEPOINT =  DHL - Servicepoint 
DHL = DHL Cargo 
MC- Malmö Cykelbud osv.. 



 

 

 



Bokföringsrutiner i Fortnox 
 
När det gäller rutiner hur ni skall bokföra era order så finns det 2 sätt som vi testat, men 
här bör ni bli eniga med den som sköter er redovisning, de sätt som vi beskriver nedan 
är förslag och inte verifierade med revisor. 
 
Alt 1- Kreditfaktura. (Rekommenderas) 
Rutinen i detta fall är att du från din Tictailorder skapa en “Kreditfaktura” i Fortnox och 
sedan boka in betalningen från betalsätt XXX på ett separat konto i kontoplanen. 
 
Notera;  Att de konto som ni skall använda , dvs de betalsätt som ni har i er webshop 
måste läggas till i Kontoplanen. I detta fall har vi skapat konto 1931 för alla PayPal 
betalningar. 
 
Fördelar: 
- Fördelen med detta sättet att arbeta är att man då kan jobba med orderhanteringen i 
“bulk”, d.v.s att du kan markera flera order och skapa fakturor av dem för din bokföring i 
ett grepp. Nyckeln är att göra vecko eller månadsavstämning och beroende på hur 
underlaget ser ut från respektive betalsätt så bokar man upp avgifter moms på avgifter 
etc. i bulk och inte per order. 

Nackdelar: 
- Nackdelen är att du måste vara noga med att också boka upp inbetalningen inom rimlig 
tid då det annars kan skapas “påminnelser” eftersom detta är kreditfakturor som står 
obetalda så länge de inte bokförs. 
Detta är ifs. inget problem om ni BARA har webbförsäljning, men har ni “blandad 
försäljning” från flera olika kanaler för det också skapas "vanliga" fakturor i Fortnox,  så 
kan de “slinka” igenom en påminnelsefaktura på en webborder som redan är betald, om 
ni inte är observanta. 

 

Rutinen kan i.f.s. vara att man bokar upp inbetalningen vid samma tillfälle som 
fakturorna skapas.  Enklast  är då att boka upp hela beloppet för att sedan stämma 
av månadens avgifter etc. från Paypal i en verifikation. Se illustrationen nedan. 



 

 

Verifikationen blir då i detta fall som nedan: 

 

Alt 2 - Kontantfaktura (passar bra om du har 1 st betalsätt) 
 
Rutinen i detta fall är att skapa en “kontantfaktura” i Fortnox av din order och sedan välja 
“KORT” som betalsätt. Tänk på att konfigurera upp vyen “förvalda konto”  
 
I detta fall har vi skapat konto 1931 för alla PayPal betalningar se nedan; 



 

Verifikationen blir då i detta fall som nedan: 

 
 
Fördelarna med detta sätt att arbeta är att fakturan registreras direkt som betald och 
avgifterna för betalningarna tar man som ovan vi ett tillfälle (t.ex. månadsavslut) 
 
Nackdelarna är bl.a att du inte kan skapa fakturor i bulk och att du endast kan 
konfigurera 1 st kortkonto under förvalda kontoinställningar. Så om ni jobbar med flera 



olika betalsätt så kommer alla betalningar att blandas eftersom alla betalningar från alla 
betalsätten hamnar på samma konto. 

Notera detta om du jobbar med kontantfaktura!! 
 
Notera en liten egenhet som Fortnox har när man byter status på en "Kreditfaktura" till 
“Kontantfaktura” så “nollas” fraktavgiften och man måste lägga in den manuellt på 
fakturan för att den skall komma med. Troligen är detta pga av att Fortnox anser att när 
man använder "Kontantfaktura" så får kunden varan direkt och så ledes behövs ingen 
frakt?  

 
Förvalda konto i Fortnox 
- Momsinställningar på produkter och frakter 

 
Först måste du så klart ställa in alla förvalda konto i Fortnox korrekt. se på våra förslag 
på bilden, dock är detta bara förslag och den som sköter din bokförings måste säga ok 
eller ändra så att det passar att de passar just er verksamhet. 



 
När det gäller inställningarna i Tictail så kan ni testa denna mallen: 
Enligt vår erfarenhet är det är bäst att arbete med priser utan moms, speciellt om du 
skall sälja till länder utanför EU.Du kan ju alltid testa dig fram vad som passar men här 
kommer ett exempel på hur det ser ut med setting 1 som i detta fall är:  
 
Momsland:Sverige 
Momssats: 25% 
Har Vatnummer 
Alla priser exkl moms 
Moms på frakt. 
 
Tictail admin: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tictail Checkout: 

 

  

Order i 

Fortnox: 



Varianthantering, lager och artikelnummer i Tictail  / 
Fortnox  
 
Som bekant så använder sig inte Tictial av artikelnummer men eftersom Fortnox kräver 
detta så har vi användt oss av Tictails "interna artikel-id". Detta ID går INTE att påverka 
och det är därför svårt att använda lagerkontroll mellan Fortnox och Tictail. Enklast är att 
använda Tictail som "Master" och låta detta system styra lagret. 
 
När det varianter så är det utan egen artikelnummer (SKU) och därför kan man heller 
inte då ut unika SKU på olika orderrader utan de måste tolkas manuellt i plocket så att 
order blir rätt. För att lösa detta så lägger vi till en orderrad per Attribut/Variant på 
orderkortet. 

 



 Kampanjkoder - Rabatter i Tictail - > Fortnox 
Det går fint att använda funktionen kampanjkoder i Tictial.  

NOTE: Du måste i Fortnox lägga till en rabattartikel med SKU: "rabatt". 

I artikelregistret: 

Så här blir din överförda order i Fortnox: 

 

 Fakturaavgifter 
När det gäller fakturaavgiften så är det en avgift som du kan lägga på om du använder 
Klarna som betalsätt: 

 
 

Fakturaavgiften är också en avgift som det skall läggas moms på enligt dina generella 
inställningar i Tictail. 
 
Note1: Tictail verkar beräkna momsen rätt men skriva ut den utan att momsen för 



fraktavgiften specificeras, men eftersom slutsumman stämmer så får det ingen praktisk 
betydelse för dig, men det blir några kroners fel på kundens kvittering ang momsspecen. 

 

Mer om moms på frakt hittar ni här: 

https://support.fortnox.se/hc/sv/articles/208332015  

Fraktavgiften och fakturaavgift på artikelraden 
I vissa fall vill man av olika anledningar vilka ha frakten eller expiditionsavgiften (faktura) 
så att den hamnar som en egen rad på ordern.  
 
Note1 ; Tänkt då också på att lägga till fraktavgiften som som en momsbar artikel med 
artikelnummer: "fraktavg" i ert artikelregister. 
 
Note2: Du måste lägga till en artikeln med artikelnummer "expavg" i Fortnox. Namnet 
kan tex vara "Fakturaavgift" 

Så här kommer det då se ut på er order. 

 
Om ni vill ha denna lösning så skicka ett besked på 

https://support.fortnox.se/hc/sv/articles/208332015


https://www.sharespine.com/kontakta/ om att  
"Aktivera frakt och faktura avgiften på radnivå på ordern i Fortnox"  
 
 
Tvättverktyg" till din Tictail - Fortnox koppling 
 
Vår orderkoppling mellan Tictail och Fortnox har nu kompletterats med ett nytt “tvätt” 
verktyg för att få bort tecken som Fortnox listar som “otillåtna”, vilket betyder att din order 
inte accepteras av Fortnox 
 
Att just Tictail kunder har så många order med bl.a. "emojis" beror nog på att 
mobilanvändningen bland tictail användare är ovanligt högt. 
Så här kan det bl.a se ut i kommentarsfältet på en order från Tictail; 
----Snip---- 
“Snygg Klänning ɴɶɶ   “ 
“Byggbox levereras av PelleψЎ” 
----Snip---- 
 
Tvätta otillåtna tecken från Tictail till Fortnox 
Som ni vet så gillar inte alltid Fortnox när det kommer tecken som de inte tycker hör hemma i 
ekonomisystemet.  Vi har därför byggt en "Ordertvätt" som tar bort tecken som inte Fortnox 
accepterar 
 
Vi tvättar följande fält på era orders från Tictail: 

● Standardtvätt (globalt) = osynliga tecken 
● Fortnox standardtvätt = exluderar alla unicode tecken efter 600 (dvs där grekiska 

tecken börjar) 
○ https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unicode_characters 
○ (Vi plockar helt enkelt alla innan grekiska tecken) 

● Product > Fortnox: namn (standard tvätt + '|') 
● Order > Fortnox: kommentar (standard tvätt + '|', '<', '>'), rad-text (standard tvätt + '|') 

 
Så här aktiverar du ditt tvättverktyg: 

● För att slå på funktionen så loggar du in på din "koppling" som vanligt via Apparna på 
din Tictail butik. 

● När du länkats vidare till din kontrollpanel hos oss, så kommer du nu få upp följande 
alternativ: 

  

 
 
 
 

https://www.sharespine.com/kontakta/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unicode_characters


För att aktivera funktionen “tvätt” så hakar du för "Filtrera bort ogiltiga tecken" 
Tryck sedan på "Spara" 
 
Nu kan du se dina felmeddelande på “mina sidor” 
 
Din synkning körs som standard var 15min och du kan själv efter 1 timma se om felet slutat 
loggas på "mina sidor" under Felmeddelande. Denna nya funktioner är i en Betaversion. I 
nästa steg kommer vi autogenerera dessa felmeddelande och skicka info på e-post till er. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
Här kan ni läsa mer om otillåtna tecken i Fortnox. 
https://sharespine.zendesk.com/hc/sv/articles/207820186-Otill%C3%A5tna-tecken-i-artikeln
umret-eller-order-i-Fortnox 

https://sharespine.zendesk.com/hc/sv/articles/207820186-Otill%C3%A5tna-tecken-i-artikelnumret-eller-order-i-Fortnox
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