
SendRegning en avdeling  
i UNIT4 AS.

For utfyllende informasjon, kontakt
hjelp@sendregning.no

SendRegning er Norges ledende 
nettbaserte fakturasystem. 
Tjenesten passer like godt for små 
og store bedrifter, foreninger og lag. 

INTEGRASJON 
MED GOLFBOX

Enklere fakturering 

SendRegning er integrert med medlemssystemet Golfbox, 
som Norges Golfforbund tilbyr golfklubbene. Integrasjonen 
forenkler faktureringen for klubbene som bruker Golfbox.

Klubbene kan enkelt fakturere kontingenter og andre 
avgifter i Golfbox med noen få klikk. De kan sende faktura til 
alle eller et utvalg medlemmer i én utsendelse. Medlemmer 
som ikke skal ha regning, kan enkelt utelukkes, og det kan 
opprettes individuelle betalingsplaner for enkeltmedlemmer. 

Klubbene velger selv om regningene skal sendes som epost, 
papirfaktura eller AvtaleGiro. De har full oversikt over sin 
kundereskontro og vet til enhver tid hvem som har betalt. 
Med KID-nummer på regningene blir alle innbetalinger 
registrert automatisk.

Integrasjonen er enkel å sette opp, og du vil være i produk-
sjon i løpet av kort tid.

Hva er integrasjon?

Ved å integrere Golfbox med SendRegning sender medlems-
systemet ut regninger maskinelt i stedet for manuelt. Det 
forenkler faktureringen av kontingenter og andre avgifter
til medlemmene. All fakturering skjer i ditt eget datasystem, 
og all informasjonsutveksling foregår kryptert.  

Fordeler med integrasjon

• Spar tid: Med automatisk fakturering slipper du langsomme 
filoverføringer. Fakturaen ligger i innboksen til mottakeren 
i løpet av sekunder.

• Spar penger: Integrasjon med SendRegning er et rimelig 
alternativ til å kjøpe eller utvikle et eget fakturasystem, 
som er tidkrevende og kostbart.

• Oppfyller alle lovkrav: Ved å benytte SendRegning har 
du trygghet for at regningene du sender, oppfyller alle krav 
loven stiller til fakturering.

• Ingen nye datasystemer: Fakturaen opprettes 
i Golfbox, slik at du kun forholder deg til et datasystem 
du allerede kjenner.

• Bedre kontroll: Medlemsinformasjonen kobles til betaling 
av kontingenter. Det gir bedre oversikt over innbetalinger 
og ubetalte krav. Fordi vi fører reskontro ser du til enhver 
tid hvem som har betalt. 

• Fleksibelt: Du kan enkelt sende ut faktura til alle eller et 
utvalg medlemmer, og utelukke medlemmer som ikke skal 
ha regning. Du velger selv om regningene skal sendes 
elektronisk, på papir eller med AvtaleGiro.

• Automatisk feilretting: SendRegning håndterer alle typer 
feil i forbindelse med innbetalinger, f.eks. innbetalinger 
som utføres flere ganger, feil beløp eller feil KID-nummer.
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Slik tar du i bruk SendRegning og GolfBox

Steg 1: Registrer deg hos SendRegning og etabler 
avtale med banken.

1. Åpne nettleseren og gå til siden sendregning.no.

2. Trykk på knappen “Jeg vil bli ny bruker”, og du får opp 
et skjermbilde for å registrere nødvendige opplysninger.

3. Fyll inn feltene. Husk å krysse av for “Ja, jeg godtar slutt-
brukeravtalen” og trykk på knappen merket “OK – registrer 
meg” helt nederst i skjermbildet. OBS! Disse opplysningene 
står på fakturaene, så vær nøye!

4. Send en epost til hjelp@sendregning.no, oppgi epost-
adressen du har registrert kontoen med, og gi beskjed om 
at du har registrert deg og representerer en golfklubb som 
er medlem av NGF. SendRegning vil aktivere KID-nummer 
på alle fakturaer som blir sendt ut og sørge for at du får de 
avtalte rabatter.

5. Kontakt Cash Management-avdelingen i din bank og be  
om å få inngå en CREMUL-avtale. 

Steg 2: Oppdater opplysninger i GolfBox.

1. Kontakt info@golfbox.no og be om at debitornummer 
settes lik medlemsnummer.

2. Under menyen KLUBB > KLUBBINFO > ØKONOMI velger 
du SendRegning i nedtrekksmenyen Økonomisystem.

3. Velg forsendelsesmåte og antall forfallsdager for 
dine fakturaer.

4. Tast inn det brukernavnet og passordet du opprettet 
hos SendRegning og trykk til slutt Oppdater i bunnen av 
siden.

Hvis du trenger hjelp

For hjelp med SendRegning, send en epost til 
hjelp@sendregning.no. Din henvendelse vil bli 
loggført og besvart så snart som mulig.

For hjelp med GolfBox, kontakt support på epost 
info@golfbox.no eller telefon +47 69 15 69 69.

Priser
Prisene for å sende regninger er de samme som ved å sende 
dem manuelt via en nettleser. Kvantumsrabattene gjelder 
uavhengig av hvordan regningene sendes.

MERK:

Vi anbefaler sterkt KID-nummer på regningene. På den 
måten oppdateres betalingsstatus for regningene auto-
matisk. For å få KID-nummer må du inngå en eGiro-innbetal-
ingsavtale med banken din.
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