
BasWare IP Monitor er en egen rapporteringsmodul, hvor det blant annet er laget en del ferdigdefinerte rapporter.

Tilgang til IP Monitor gis i fullmaktsarket (kolonnen "IP Brukergruppe").

For mer informasjon om rapporteringsmodulen, se rutine "12.3 Rapporter – Invoice Processing Monitor" som ligger på Kundenettet.

Dette dokumentet gir en oversikt over hvilke ferdigdefinerte rapporter som finnes for

- Innkjøp (PM)

- Faktura (IP)

- Kontrakt (CM)

Rapportene som er beskrevet i dette dokumentet finner du her:

03.07.2013

- Ferdigdefinerte rapporter -
 IP Monitor



Oversikt over ferdigdefinerte rapporter i IP Monitor pr 03.07.2013

Rapporter PM (Innkjøp) Beskrivelse

PM01_Bestillinger, alle Alle bestillinger som ble sendt ut i valgte periode

PM02 _Bestillinger, antall Antall bestillinger pr mnd og sum bruttobeløp

PM03_Bestill pr lev. og pr type Bestillingstype pr leverandør pr mnd. Se rapport PM09 for total sum pr leverandør

PM03_A Bestill og match pr lev. Totalt antall bestillinger pr leverandør, og hvor mange av disse som har matchet/ikke matchet

PM04_Bestill og varelinjer pr lev Viser antall bestillinger, varelinjer pr leverandør, år og og bruttobeløp pr mnd innenfor valgte perioden. 

PM05_Brukere og brukergrp i PM Viser alle brukerne og deres medlemskap i ulike brukergrupper, e-post, default koststed og om aktiv/konto låst

PM06_Endrede brukere PM Rapporten viser endringer (nye , endret og slettet) gjort i denne perioden for PM brukere

PM07_Lev. aktivert for innkjøp
Rapporten viser alle leverandører som er tilgjengelige for innkjøp via PM, med E-post og om de er 

katalogleverandør.

PM08_Rekvisisjon
Tar ut en liste som viser rekvisisjon i butikk. Rapporten viser bestillingsnummer, leverandør, rekvirent og 

rekvisisjonsgodkjenner samt dato og maks beløp

PM09_Bestill pr lev. og pr type Beløp  bestillinger pr leverandør og pr bestillingstype. Se rapport PM03 for antall bestillinger

PM10_prosesstid bestillinger Angir prosesstid i sekunder fra anmodning er sendt til godkjenner og til den har fått status bestilt

Rapporter IP (Faktura) Beskrivelse

IP01_Faktura statistikk, ant-pr
Rapporten viser antall fakturaer pr fakturatype  pr mnd fordelt på antall skannet papir, e-post og elektroniske 

faktura. (Basert på skanne-/innlest dato)

IP01_A_Faktura statistikk
Rapporten viser antall fakturaer pr leverandør , pr fakturatype pr mnd fordelt på antall skannet papir, e-post og 

elektroniske faktura. (Basert på skanne-/innlest dato)

IP02_Matching statistikk
Totalt antall ordre- og kontraktsfakturaer (OF og CF) som skulle vært matchet, hvor mange som er matchet, og 

antall og årsaker til ikke match. (Basert på skanne-/innlest dato)

IP03_eFaktura leverandører
Leverandører som har sendt elektroniske faktura i valgte periode. Rapporten viser både antall faktura og 

fakturasummen (brutto NOK)

IP04_eFakturaer pr dag Viser antall innleste eFaktura pr dag og total sum pr dag (brutto NOK)

IP05_eFaktura leverandører Viser antall innleste eFaktura og totalt fakturabeløp (brutto NOK) pr dag pr leverandør.

IP06_Skann fakt pr dag Viser antall skannede faktura pr dag - med det totale antall og sum (brutto NOK).

IP07_Skann fakt pr dag pr lev Viser antall skannede faktura pr dag pr leverandør, med sum fakturabeløp (brutto NOK) pr dag pr leverandør.

IP08_Brukere og brukergr.i IP Viser alle brukerne og deres medlemskap i ulike brukergrupper, e-post, overordnet og om aktiv/konto låst

IP09_Endrede brukere IP Rapporten viser endringer (nye , endret og slettet) gjort i denne perioden for IP brukere

IP10_Fullmakter Viser alle fullmakter med godkjenningsgrense, prioritert flyt, koststedsintervall, prosjekt og konto

IP11_Endrede fullmakter Rapporten viser endringer gjort i fullmakter i denne perioden

IP12_ Forpliktelser Henter ut forpliktelser i IP og PM basert på angitt dato

IP13_Attestant og godkjenner Attestant og godkjenner på fakturaer som er overført eller ligger i sluttkontrollen

Rapporter IP og PM                    

(Faktura og innkjøp) Beskrivelse

IPPM01_Vikarer i IP og PM Oversikt over aktive vikarer/stedfortredere i IP og PM

Rapporter CM (Kontrakter) Beskrivelse

CM01_Kontrakter i BW Matching
Rapporten viser kontrakter for valgt periode  med leverandør, kontraktsnr, beskrivelse, kontaktperson, om 

kontrakten er aktiv og fra-til dato (start og sluttdato for kontrakten)

CM01_A - Kontrakter i BW Matching
Rapporten viser alle  kontrakter som er registrert i Basware Matching med leverandør, kontraktsnr, beskrivelse, 

kontaktperson, om kontrakten er aktiv og fra-til dato

CM02 - Kontrakt oversikt med 

godkjenner

Oversikt over godkjennere av kontrakter, med leverandør, kontraktnr, beskrivelse, kontaktperson, 

godkjenner/kontrollør, kontrakt opprettet av og fra-til dato.



Oversikt over ferdigdefinerte rapporter (med oversikt over de ulike kolonnene) i IP Monitor pr 03.07.2013

Rapport navn Spørringsbeskrivelse

PM03_Bestill pr lev. og pr type

Bestillingstype pr leverandør 

pr mnd. Se rapport PM09 for 

total sum pr leverandør

Virksomhet  Leverandør År Måned Fritekst
Fritekst 

bruttobeløp
Rekvisisjoner

 Rekvisisjon 

bruttobeløp
 Katalog

Katalog 

bruttobeløp
Punchout

Punchout 

brutto-beløp

Totalt antall 

bestillinger

Endring 

aktiv
Endret Ny brukerEndret

Endring 

roller
Endret Endret koststed Endret

Default 

koststed
Aktiv Konto låst

BrukerID Brukernavn
Tidspunkt 

for endring
Endret av Type endring

Endring 

brukernavn
Endret

Endring 

e-post

Virksomhet BrukerID Brukerens navn E-post Brukergruppe

Ikke matchet

Virksomhet  Leverandør År Måned
Antall 

bestillinger
Varelinjer Bruttobeløp

Virksomhet  Leverandør År Måned

PM05_Brukere og brukergrp i PM

Viser alle brukerne og deres 

medlemskap i ulike 

brukergrupper, e-post, default 

koststed og om aktiv/konto 

låst

Kolonner i rapporten

PM01_Bestillinger, alle
Alle bestillinger som ble sendt 

ut i valgte periode

PM02 _Bestillinger, antall
Antall bestillinger pr mnd og 

sum bruttobeløp

PM04_Bestill og varelinjer pr lev 

Viser antall bestillinger, 

varelinjer pr leverandør, år og 

og bruttobeløp pr mnd 

innenfor valgte perioden. 

PM03_A Bestill pr lev. og pr type

Totalt antall bestillinger pr 

leverandør, og hvor mange av 

disse som har matchet/ikke 

matchet

Bruttobeløp

Virksomhet År Måned
Antall 

bestillinger
Bruttobeløp

Virksomhet BestillingsNr Leverandør Beskrivelse
Bestiller 

(Anmoder)

Totalt antall

 bestillinger
Matchet

PM06_Endrede brukere PM

Rapporten viser endringer 

(nye , endret og slettet) gjort i 

denne perioden for PM 

brukere
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Oversikt over ferdigdefinerte rapporter (med oversikt over de ulike kolonnene) i IP Monitor pr 03.07.2013

Rapport navn Spørringsbeskrivelse Kolonner i rapporten

Kontrakts-

faktura feilet

Andre 

årsaker

Alle ordre- 

og kontrakt-

fakturaer

Virksomhet
Antall 

eFaktura
Leverandør Fakturabeløp

Bruttobeløp

Virksomhet År Måned Leverandør
Venter på 

match
Matchet

Varemottak 

mangler
Avvik i beløp

Bestilling 

ikke funnet

Manuelt 

matchet eller 

ikke matchet

E-post E-faktura Totalt Bruttobeløp

Virksomhet  Leverandør År Måned Fakturatype Papir E-post E-faktura Total

Virksomhet År Måned Fakturatype Papir

Total sum 

pr leverandør

Virksomhet
Ordre-

nummer
År Måned

Antall 

sekunder

Bestillings-

nummer

Rekvisisjons-

godkjenner
Type

Bruttobeløp

 inntil

Virksomhet  Leverandør År Måned
Fritekst 

bruttobeløp

 Rekvisisjon 

bruttobeløp

Katalog 

bruttobeløp

Punchout 

bruttobeløp

Virksomhet Rekvirent Leverandør
Rekvisisjons-

dato

Virksomhet Leverandør Leverandør nr E-post
Katalog 

leverandør

Punchout 

leverandør

IP01_A_Faktura statistikk

Rapporten viser antall 

fakturaer pr leverandør, pr 

fakturatype pr mnd fordelt på 

antall skannet papir, e-post 

og elektroniske faktura. 

(Basert på skanne-/innlest 

dato)

IP01_Faktura statistikk, ant-pr

Rapporten viser antall 

fakturaer pr fakturatype pr 

mnd fordelt på antall skannet 

papir, e-post og elektroniske 

faktura. (Basert på skanne-

/innlest dato)

IP02_Matching statistikk

Totalt antall ordre- og 

kontraktsfakturaer (OF og CF) 

som skulle vært matchet, hvor 

mange som er matchet, og 

antall og årsaker til ikke 

match. (Basert på skanne-

/innlest dato)

IP03_eFaktura leverandører

Leverandører som har sendt 

elektroniske faktura i valgte 

periode. Rapporten viser både 

antall faktura og 

fakturasummen (brutto NOK)

PM09_Bestill pr lev. og pr type

Beløp bestillinger pr 

leverandør og pr 

bestillingstype. Se rapport 

PM03 for antall bestillinger

PM07_Lev. aktivert for innkjøp

Rapporten viser alle 

leverandører som er 

tilgjengelige for innkjøp via 

PM, med E-post og om de er 

katalogleverandør.

PM08_Rekvisisjon

Tar ut en liste som viser 

rekvisisjon i butikk. Rapporten 

viser bestillingsnummer, 

leverandør, rekvirent og 

rekvisisjonsgodkjenner samt 

dato og maks beløp

PM10_prosesstid bestillinger

Angir prosesstid i sekunder fra 

anmodning er sendt til 

godkjenner og til den har fått 

status bestilt
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Oversikt over ferdigdefinerte rapporter (med oversikt over de ulike kolonnene) i IP Monitor pr 03.07.2013

Rapport navn Spørringsbeskrivelse Kolonner i rapporten

Fakturabeløp
Posterings-

beløp
Attestant Godkjenner

Faktura-

type
Virksomhet Fakturadato Fakturanr Bilagsnr Leverandør

Dim 1 - 3 ny
Ny autorisa-

sjon

Virksomhet
Fakturanr/

Ordrenr
Dokument-type Flytstatus Nettosum Bruttosum Dato

Beløpsgrense - 

gammel

Beløpsgrense - 

ny

Flyttype - 

gammel
Flyttype - ny

Dim 1 - 3 

gammel
Virksomhet Endret av Endret dato

BrukerID - 

gammel
BrukerID - ny

Endret
Endring 

aktiv
Endret Ny bruker

Virksomhet Navn BrukerID
Godkjenningsgr

ense
Prioritert flyt

Koststed-

sintervall

Prosjekt-

intervall
Konto-intervall

Endring e-post Endret
Endring bruker-

grupper
Endret

Endret 

overordnet

Aktiv Konto låst

BrukerID Brukernavn
Tidspunkt for 

endring
Endret av Type endring

Endring 

brukernavn
Endret

BrukerID
Brukerens 

navn
E-post Brukergruppe Overordnet

Virksomhet Skannet dato Antall faktura Leverandør
Fakturabeløp 

pr dag pr lev

Fakturabeløp 

pr dag pr lev

Virksomhet Skannet dato Antall faktura
Fakturabeløp 

pr dag

Virksomhet Innlest dato
Antall   

eFaktura

Fakturabeløp 

pr dag

Virksomhet Innlest dato Antall eFaktura Leverandør

IP04_eFakturaer pr dag

Viser antall innleste eFaktura 

pr dag og total sum pr dag 

(brutto NOK)

IP05_eFaktura leverandører

Viser antall innleste eFaktura 

og totalt fakturabeløp (brutto 

NOK) pr dag pr leverandør.

Henter ut forpliktelser i IP og 

PM basert på angitt dato

IP09_Endrede brukere IP

IP10_Fullmakter

Viser alle fullmakter med 

godkjenningsgrense, prioritert 

flyt, koststedsintervall, 

prosjekt og konto

IP11_Endrede fullmakter

Rapporten viser endringer 

gjort i fullmakter i denne 

perioden

IP12_ Forpliktelser

Rapporten viser endringer 

(nye , endret og slettet) gjort i 

denne perioden for IP brukere

IP06_Skann fakt pr dag

Viser antall skannede faktura 

pr dag - med det totale antall 

og sum (brutto NOK).

IP07_Skann fakt pr dag pr lev

Viser antall skannede faktura 

pr dag pr leverandør, med 

sum fakturabeløp (brutto 

NOK) pr dag pr leverandør.

IP08_Brukere og brukergr.i IP

Viser alle brukerne og deres 

medlemskap i ulike 

brukergrupper, e-post, 

overordnet og om aktiv/konto 

låst

IP13_Attestant og godkjenner

Attestant og godkjenner på 

fakturaer som er overført eller 

ligger i sluttkontrollen
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Oversikt over ferdigdefinerte rapporter (med oversikt over de ulike kolonnene) i IP Monitor pr 03.07.2013

Rapport navn Spørringsbeskrivelse Kolonner i rapporten

Til dato
Kontakt-

person

Godkjenner/

kontrollør

Kontrakt 

opprettet av
Aktiv Fra datoVirksomhet Leverandør LevNr Kontraktnr Beskrivelse

Kontakt-

person
Aktiv Fra dato Til dato

Virksomhet Leverandør LevNr Kontraktnr Beskrivelse
Kontakt-

person
Aktiv Fra dato Til dato

Virksomhet Leverandør LevNr Kontraktnr Beskrivelse

Applikasjon Navn Stedfortreder Fra dato Til dato

CM01_A - Kontrakter i BW Matching

Rapporten viser alle 

kontrakter som er registrert i 

Basware Matching med 

leverandør, kontraktsnr, 

beskrivelse, kontaktperson, 

om kontrakten er aktiv og fra-

til dato

CM02_Kontrakt oversikt med 

godkjenner

Oversikt over godkjennere av 

kontrakter, med leverandør, 

kontraktnr, beskrivelse, 

kontaktperson, 

godkjenner/kontrollør, 

kontrakt opprettet av og fra-

til dato.

CM01_Kontrakter i BW Matching

Rapporten viser kontrakter for 

valgt periode med leverandør, 

kontraktsnr, beskrivelse, 

kontaktperson, om 

kontrakten er aktiv og fra-til 

dato (start og sluttdato for 

kontrakten)

IPPM01_Vikarer i IP og PM

Oversikt over aktive 

vikarer/stedfortredere i IP og 

PM
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