
Fortnox-integration i Agitura Journal
Följande guide visar hur man aktiverar Fortnox-integrationen i Agitura Journal.

OBS! Viktiga saker att notera kring integrationen mot
Fortnox:

● Kontrollera att de konton ni använder i Agitura matchar de ni använder i Fortnox,
så att de siffror ni för över hamnar på rätt konton även där

● Det krävs att ni betalar för integrationsmodulen i Fortnox för att ni ska kunna
integrera mot Agitura

● Integrationen är i dagsläget begränsad till att kunna skicka kassarapporter i
Agitura som verifikationer i Fortnox

● Inloggningen i Fortnox som man gör i Agitura (steg 11 nedan) måste förnyas en
gång varje månad. Detta beror på säkerhetsmässiga val som Fortnox gjort

● Funktionen är en BETA-funktion, så var väldigt noggranna med att kontrollera den
data ni för över!

● Om ni är det minsta osäkra på bokföring så uppmanar vi er att samtala med er
revisor innan ni aktiverar integrationen!

Steg för att aktivera integrationen

1) Logga in på ditt Fortnox-konto.
2) Klicka på ert företagsnamn uppe till höger i menyn och klicka på “Tilläggsbeställning”.



3) Scrolla ner i listan och se så att ni har “Integration” aktiverad. Denna krävs för att kunna
integrera mot Agitura Journal (samt andra system)

4) Starta Agitura Journal och navigera till Kugghjulet > Ekonomi > Bokföringsprogram >
Fortnox



5) Bocka i “Aktivera Fortnox-integration” och klicka på Spara. Skulle det finnas en ruta med
“Ange API-nyckel från Fortnox” (version 1.12 och tidigare) så skriv vad som helst i rutan,
t.ex. 1234.

6) När du sparar inställningarna kommer du få en inloggningsruta inne i ett fönster i Agitura
Journal. Logga in och klicka på “Godkänn behörighet” när den rutan kommer upp.



7) Du är nu redo att föra över data från Agitura till Fortnox. I skrivande stund är
Fortnox-integrationen begränsad till att kunna föra över information från en kassarapport
till en verifikation i Fortnox.

8) Skapa en kassarapport som innehåller den data du vill föra över till Fortnox, och klicka
sedan på den lilla ikonen med ett F till vänster om rapporten i rapportmodulen.


