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Forberedelser 
 

Bruger gruppen ikke i forvejen Medlemsservices regnskabsmodul, skal dette aktiveres inden 

kontingentdelen kan tages i brug – også selvom man ikke ellers agter at bogføre i regnskabsdelen 

Er regnskabet ikke aktiveret skal du gå ind på gruppens stamkort og finde fanen Økonomi. Find knappen 

Opret regnskab. Et klik på denne opretter en standard kontoplan og tilhørende journaler samt tilføjer 

Regnskab til topmenu og en dertil hørende side menu. Processen er beskrevet andet sted i 

Regnskabsvejledningen 

 

Tjek dernæst at de rigtige journaler er tilføjet på gruppens stamkort 

Kontingentjournal skal hedde ”Kontingent DKK” og Webbetalings-journal ”Web-betalinger DKK”. Hvis 

regnskabet er korrekt oprettet vil disse automatisk blive udfyldt, men ellers kan du vælge disse to på 

dropdown liste. 

Standard kontingentsats kan først vælges når du har oprettet Kontingentsatser (se nedenfor) 

Opkrævningsdage er opkrævningsdag i forhold til periodestart (antal dage før (+) eller efter (-) 

periodestart). Kontingentindtægten bogføres på den aktuelle opkrævningsdato  dog periodestart hvis 

opkrævningen udsendes inden perioden starter.  

Eksempel: 

Du kører med kvartals kontingentperiode og har derfor en periode der starter 1. oktober og har sat 

Opkrævningsdage til 10.  

I det tilfælde dannes og udsendes kontingent opkrævning til de aktuelle medlemmer 10 dage før den 1. 

oktober (altså den 20. september) . 

Har du i stedet sat Opkrævningsdage til -10 vil opkrævningen blive dannet den 10. oktober 
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Du kan ændre Opkrævningsdagen, så du fx har en bestemt opkrævningdato den første gang du opkræver, 

og så ændre inden næste opkrævning. Systemet vil automatisk opkræve kontingent som du har sat 

betingelserne, indtil du ændrer opsætningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betalingsfrist er den betalingsfrist der kommer til at fremgår af den opkrævning du udsender. Den sætter 

datoen for betalingsfristen – altså antal dage efter Opkrævningsdagen 

Automatisk betaling fra tilmeldt kort trækkes på Betalingsfrist datoen 

Påmindelsesdage (dvs. antal dage efter den dato betalingen skulle være faldet) Sættes den til 0 vil der ikke 

blive sendt påmindelser. Se nærmere beskrivelse sidst i dette afsnit. 

Tillad kortbetaling 

Inden du går videre skal du lige tilbage til Økonomi fanen. Klik på Rediger og sæt et flueben i feltet Tillad 

kortbetalinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEMÆRK ! 

Første nat efter at der er oprettet kontingentsatser kører systemet en automatisk 

kontingentopkrævning hvis ”Opkrævningsdato” er overskredet. (Og den kan ikke køres igen før i næste 

kontingentperiode!) 

 DERFOR er det VIGTIGT at opkrævningsdagen ikke er overskredet, før der er tildelt kontingentsatser til 

alle medlemmer.  Sæt derfor ”Opkrævningsdage” så du er sikker på at du har styr på kontingentsatser 

på de medlemmer der skal opkræves kontingent for, inden ”Opkrævningsdato” overskrides. 

Eksempel. 

Du er i gang med at opsætte systemet den 20. januar, og bruger halvårlig kontingentperiode. 

Normalt vil du gerne opkræve kontingent 10 dage inde i perioden. 

(altså skal Opkrævningsdage sættes til  -10  opkrævning 10/1 og 10/7) 

 Da ”opkrævningsdato” 10/1 er overskredet den 20. januar vil systemet køre en kontingentopkrævning 

natten efter du opretter kontingentsatser – også hvis du ikke har nået at tildele medlemmerne 

kontingentsatser. 

START DERFOR MED at sætte opkrævningsdato frem i tiden(her f.eks. -40  10. februar) 

Så har du god tid til at opsætte systemet og tildele kontingentsatser til medlemmerne. 

NAR DU ER KLAR til at systemet må udsende opkrævninger, kan du sætte ”Opkrævningsdage” til -10 

(hvis det gøres den 24. januar vil opkrævningerne udsendes natten til den 25. januar) 

(Kilde: Ejnar Lind Jørgensen, kasserer i KFUM-Spejderne 3. Holstebro Ellebæk Gruppe) 
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Du får nu en boks hvor du skal udfylde et par felter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebyr-betaling angiver hvem der skal betale det gebyr der er forbundet med at betale med et kreditkort 

Der er tre muligheder: 

 

 

 

”Kunden” er den der betaler, altså i dette tilfælde den pårørende der betaler kontingentet 

Der kan pt. betales med Dankort, Visa og Master med forskellige gebyrsatser. Aktuel gebyr for dankort er 

1,39 (Pigespejderne tillader kun Dankort) 

Det er op til jer selv hvilken politik I vil have her. 

Bankkonto er den bankkonto du ønsker kortbetalinger indsat på, typisk jeres driftskonto. Vælges på 

dropdownliste. Findes den ønskede bankkonto ikke endnu kan du klikke på Opret og rediger 

Standard indtægtskonto, arrangementer er den konto du typisk vil bruge til at bogføre indtægter fra 

arrangementer fx Konto 1030 Arrangementer og aktiviteter. Kontoen angives automatisk på arrangementer 

når de oprettes (skal udfyldes selvom den intet har med kontingent at gøre) 

Standard gebyrkonto er den udgiftskonto gebyrer skal bogføres på, fx Konto 2050 Administration og porto 

Betalingskontakt er den kontaktperson der vil stå på opkrævningerne, typisk kassereren. Vælg fra 

dropdown-liste 

Øvrige felter behøver du ikke udfylde 

 

Oprette kontingentsatser 
Systemet bygger på kontingentsatser tilknyttet en enhed/afdeling (fx tropskontingent) eller direkte på 

medlemmer (fx lederkontingent). Endelig kan gruppen have et standardkontingent 

Kontingentsatser defineres pr. juridisk enhed (eks. gruppe) med:  
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● Navn på kontingentsatsen (f.eks. “Lederkontingent”, “Almindeligt kontingent” osv.)  

● Periode. Der kan vælges: Månedsvis, kvartalsvis, halvårligt, 3 gange årligt, årligt. Perioderne 

følger kalenderåret. Af hensyn til bogføringen, kan en periode ikke løbe over årsskiftet. 

(Men selve opkrævningen kan ske inden perioden starter).  

● Pris. Prisen kan ændres ved at sætte en ny pris samt dato for hvornår, den nye pris skal 

træde i kraft (gamle priser slettes ikke, så man vil historisk kunne se hvilke datoer, prisen 

har været ændret).  

Kontingentet opkræves med den pris, der gælder på opkrævningsdagen.  

Kontingentsatser og priser kan kun vedligeholdes af en økonomiansvarlig.  

  

På enheder/afdelinger kan opsættes en speciel kontingentsats for den pågældende enhed. Denne sættes 

automatisk for nye medlemmer, med mindre den medlemsansvarlige ved indmeldelsen vælger noget 

andet. 

 

Opsætning af kontingentsatsen 
Gå til topmenu Regnskab, rul ned i sidemenuen i venstre side til du ser Kontingent 

Vælg punktet Kontingentsatser 

Du får nu en oversigt over allerede oprettede kontingentsatser. Her er der vist flere, men du kan også nøjes 

med kun at oprette en standard kontingentsats 

 

 

 

 

Klik på Opret 

Nu får du vist nogle felter som du kan udfylde. Start med at navngive satsen og angiv dernæst perioden 

(kvartalsvis, årlig osv.) 

Klik på Tilføj når du vil sætte startdato og beløb 

Når der foreligger en beslutning om at ændre kontingentet kan du klikke Tilføj en gang og oprette endnu en 

Gyldig fra dato og sætte kontingentbeløbet for den periode 
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Hvis man ønsker at kontingentsatsen altid skal opkræves for hele perioden uanset hvornår medlemmet er 

startet (dette gælder fx for et lederkontingent på 75 kroner) skal der sætte flueben ved Opkræv fuld 

periode. Sættes dette ikke vil der kun blive opkrævet for det antal dage af perioden vedkommende har 

været indmeldt. 

Regnskabsfanen 

Klik på fanen Regnskab hvis du har specielle ønsker til konti i regnskabet. Standardkonto er 1000 

Medlemskontingent (opkræver man kontingent for fx støttemedlemmer kan man vælge at lade deres 

kontingent indgå på en speciel konto). Bemærk feltet skal være udfyldt! 

Slut af med at klikke på Gem 

Klik nu på Topmenu Regnskab – sidemenu Kontingent – underpunkt Medlemmer  

Her får du en oversigt over dine aktive medlemmer og medlemmer med saldo samt den kontingentsats de 

er tildelt og skyldig saldo. Du vil ikke se kontingentsats før disse er tildelt som beskrevet nedenfor 

 

Tilknytning til enhederne 
Når du opsætter kontingentet første gang, skal du også have tilknyttet kontingentsatser til hver enhed hvis 

gruppen har forskelligt kontingent i de forskellige enheder/afdelinger.  

Gå ind på enhedens stamkort (Top menu Organisering (Enheder i DDS)) og marker der enhed du vil 

redigere)  

Klik på Rediger Vælg fanen Medlems- og mødeinfo og Gå til Standard kontingentsats og vælg 

kontingentsatsen i drop-down menuen. Klik til sidst på Gem 
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Det vil betyde at fremtidige indmeldelser i den enhed automatisk vil få tildelt den valgte kontingentsats. 

De nuværende medlemmer kan vi tildele kontingentsatsen med en samlet proces som beskrevet senere i 

denne vejledning.  

Standard kontingentsats 
Du angiver navnet på gruppens standard kontingentsats på gruppens stamkort. Er der ikke angivet anden 

kontingentsats vil systemet tildele det enkelte medlem gruppens standard sats. 

Gå ind på gruppens stamkort, klik på Rediger og marker fanen Økonomi. Vælg kontingentsats på 

dropdownliste 

Du finder stam enhedens stamkort således gå ind på top menu Organisering (Enheder i DDS) og marker der 

gruppens navn og gruppens stamkort åbnes. Se evt. i vejledningen ”Kom godt i gang med Spejdernes 

Medlemsservice” 
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Massetildeling af kontingentsats 
Du kan tilrette det enkelte medlem, men når du skal opstarte kontingent er det letteste at redigere flere ad 

gangen. De steder du i Medlemsservice kan åbne en liste over dine medlemmer kan du også ”masse tildele” 

en kontingentsats 

Det kan du fra: 

Topmenu Medlemmer – sidemenu Medlemmer (her får du en oversigt over alle medlemmer med leveår og 

kan derfor sortere efter år) 

Topmenu Regnskab – sidemenu Kontingent – underpunkt Medlemmer (her får du alle aktive medlemmer 

og inaktive med saldo) 

Topmenu Organisation (Enheder) – Vælg den enhed du vil arbejde med (fx Troppen). På stamkortet klikker 

du på Medlemmer. Her er du nødt til at tage en enhed ad gangen, til gengæld kan du uden problemer se 

hvilken afdeling medlemmerne er tilknyttet og give dem den rette kontingentsats 

Marker de medlemmer du vil tildele kontingentsats. Marker derefter Flere og vælg Masse-redigering (Ret 

kontingentsats) 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dialogboksen vælger du Set og datoen for periodestart i drop-down lister. Ligeledes vælges Set og 

kontingentsats fra dropdown liste 

Du kan også vælge Remove for at fjerne en sats. 

En fjernet eller ændret sats vil ikke blive ændret med tilbagevirkende kraft, så der hvor den pågældende 

kontingentsats er brugt vil man efterfølgende kunne se hvad der er opkrævet. 

Den sats der opkræves efter vil altid være den aktuelle. Gem ved klik på Apply 
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Personligt kontingent 
Ledere og andre der ikke skal betale det kontingent der er sat for en enhed eller gruppens standard 

kontingent, kan man tildele en personlig kontingentsats. 

Således kan man oprette en ”lederkontingentsats” der er helårlig og med beløbet 75 kroner. 

Der kan også være medlemmer der er registeret i gruppen, men betaler deres kontingent i en anden 

gruppe. Dem kan man tildele en ”andet medlemskab kontingentsats” på det ønskede beløb. Lav ikke en 

sats hvis beløbet er 0,00 da der også dannes en opkrævning i det tilfælde. 

Nogle grupper kører med søskenderabat, denne tildeles også med kontingentsats oprettet specielt til det 

brug 

Den personlige kontingentsats tilføjes på medlemmets stamkort 

Vælg Medlemmer i topmenu, marker det medlem du vil tildele et personligt kontingent, klik Rediger og 

marker fanen Kontingent 

Vælg Kontingentopkrævning, startdato med dropdown kalender 

Vælg kontingentsats med drop-down menu 

Klik Gem for at afslutte handlingen 

 

 

 

 

 

 

 

Den personlige kontingentsats kan også tildeles som beskrevet med masse redigering, så første gang man 

tildeler kontingentsatser kan man også tildele lederkontingentsatsen på den måde 

 

Kontingent reguleret i forhold til perioden 
Ved oprettelse af medlemmer efter periodens start, vil systemet udregne restbeløbet for den 

igangværende kontingentperiode.  Denne udregning er kontingentsatsen divideret med antal dage i 

perioden gange med antal dage fra medlemmets start dato til perioden slutter. Kontingentet for en 

delperiode vil blive tillagt kontingentet for den næste periode 

Tidligere genererede kontingentopkrævninger kan modposteres og dermed annulleres, f.eks ved 

udmeldelse etc. Er forklaret andet sted i denne vejledning. 

 

Således angives et forholdsmæssigt kontingent: 
Gå ind på medlemmets stamkort 

Vælg fanen Kontingent 

Angiv Kontingentopkrævning, start dato fra drop-down kalender 
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Klik på Gem 

Ved næste opkrævningsdato for den pågældende kontingentsats vil der blive beregnet et forholdsmæssigt 

kontingent ud fra det antal dage der går fra den angivne startdato. 

Eksempel: I kører med kvartalsvis opkrævning, så 3. kvartal vil løbe fra 1. juli til 30. september. Et ny 

medlem indmeldes og skal betale kontingent fra 1. september, altså for 30 dage  

I har 10 opkrævningsdage så opkrævning for 4. kvartal vil ske den 20. september og der vil det nye medlem 

også blive opkrævet for de 30 dages kontingent fra 3. kvartal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre justeringer 
Gå ind på medlemmets stamkort og vælg fanen Kontingent. Her er der to muligheder: Fakturer nu og 

Juster tilgodehavende 

Fakturer nu  
Ved klik på Fakturer nu beregner systemet selv hvad det nye medlem skal betale for resten af perioden og 

danner en faktura. Denne kan sendes som email 

Juster tilgodehavende 
Klik på Juster tilgodehavende nederst på kontingentfanen 
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Her er der to muligheder: 

 Beløbet trækkes fra det skyldige kontingent 

 Beløbet lægges til som ekstra kontingent 

 

Beløbet trækkes fra det skyldige kontingent 
Bruges når et skyldigt kontingent beløb ønskes justeret 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved denne justering angives det beløb det skyldige kontingent skal justeres med. Systemet udfylder selv 

feltet Juster med det skyldige beløb. Teksten nedenunder ændres ud fra om der efter ændringen ikke vil 

have nogen gæld, eller om der vil være gæld/tilgodehavende og hvad beløbet i givet fald vil være 

Knappen Opret dokument opretter en opkrævning (faktura) eller en modregning (kreditnota) som kladde. 

Kladden kan ændres eller slettes indtil den godkendes. 

Husk at godkende ("Validere") dokumentet, når du har kontrolleret det! 

 

Beløbet lægges til som ekstra kontingent 
Bruges hvis der ønskes faktureret et beløb der afviger fra det systemet automatisk vil beregne og opkræve. 

Angiv det beløb kontingentet skal justeres med (positivt eller negativt) 

Knappen "Opret dokument" opretter en opkrævning (faktura) eller en modregning (kreditnota) som kladde. 

Kladden kan ændres eller slettes indtil den godkendes. 

Husk at godkende ("Validere") dokumentet, når du har kontrolleret det! 
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Kreditnota: 

Også her kan du markere den enkelte post og se dokumentet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Såvel Faktura kladde som Kladde kreditnota vil vedblive at være kladder indtil du validerer dem ved klik på 

Valider. Først da dannes faktura eller kreditnota og der bogføres på de angivne konti 

 

Send faktura som email 
I modsætning til den automatisk dannede kontingentopkrævning, skal kassereren selv sørge for at 

fakturaen bliver sendt. Dette gøres ved at klikke på knappen Send som Email på den bogførte faktura 
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Justering af kontingent på nyindmeldte 
Vær opmærksom på, at hvis du har justeret tilgodehavende ved at bruge Beløbet lægges til som ekstra 

kontingent og derved lave en opkrævning, så vil kontingent for perioden fra indmeldelsesdatoen til sidste 

dag i opkrævningsperioden alligevel blive opkrævet en gang til, når næste kontingentkørsel afvikles. 

Hvis din justering dækker resten af den aktuelle kontingentperiode, skal du rette datoen på 

Kontingentopkrævning, start dato så den passer med startdato på næste automatiske kontingentkørsel 

 

 

 

 

 

Ændring af kontingentsats ved oprykning 
Bruges medlemsservices Oprykningsfunktion til at flytte medlemmer fra en enhed til en anden vil 

medlemmets kontingent sats automatisk blive ændret til den gældende kontingentsats for den modtagne 

enhed. 

Har denne enhed ikke et enhedskontingent, tildeles gruppens standardkontingent 

 

Kontingentopkrævning 
 

Den automatiske opkrævning af sker via email 

Hvis der på medlemmets stamkort er angivet en Betaler under pårørende vil opkrævningen blive sendt til 

denne. 

Ellers vil opkrævningen blive sendt til medlemmet selv, dvs. til den email adresse der er anført på 

medlemmet samt til alle der er markeret som Primær kontakt (det bliver logget til loggen hvis vi ikke kan 

sende mail pga manglende mail adresser, og kassereren og andre med bogføringsfunktion er sat på som 

følgere således at de bliver opmærksomme på dette problem). 

Men bedste løsning vil være at angive en Betaler. 

Angivelse af Betaler i ikke blot pårørendes email giver følgende fordele: 

 Samlefakturering til forældre med flere spejderbørn 

 Kun tilmelding af betalingskort et sted, og ikke på hvert barn 

Hvis kontingentmails sendes til primær pårørende uden angivet betaler, går man glip af ovenstående 

fordele og får desuden disse ”følge sygdomme” 

 Rykkere sendes til pårørende med link til ”log in på min side”, men det kan de ikke for medlemmet 

har ingen e-mail og de kender ikke medlemsnummer. 

 Flere primær pårørende skal aftale/diskutere hvem der nu skal betale den faktura de begge 

modtager 

 Lille-Per modtager en faktura – hvad skal han med den? 
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Således angives Betaler 
Gå ind på medlemmets stamkort og vælg fanen Pårørende. Nederst i boksen står der Betaler. Klik på 

Rediger og vælg den pågældende med drop-down menu. Slut med klik på Gem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver nat kører en automatisk kørsel der danner opkrævningsposter for alle åbne kontingentposter der har 

startdato den dato kørslen kører, eller før denne. 

Denne kørsel danner en faktura og sender denne som email. Du kan efterfølgende se disse fakturaer under 

Regnskab – Fakturering - Faktura (salg). Kontingentposter hedder KTG/xxxxxx 

 

 

 

 

 

 

Faktura mailen dannes på baggrund af en email skabelon. I den er der indlejret felter der trækker navn, 

beløb osv. for den aktuelle kontingentfaktura samt indsætter et link til faktura og kortbetaling i 

medlemsservice 

Undlad selv at ændre i den skabelon, den er er meget kompleks 
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Det indlejrede link er et link til fakturaen på modtagerens side i Medlemsservice og her kan vedkommende 

betale med kreditkort. Se afsnit om Kortbetaling. 

Modtageren vil være den person der er angivet som Betaler på medlemmets stamkort. Er der ikke angivet 

en betaler sendes mailen til ”medlem og pårørende” hvilket vil sige medlemmet og de pårørende er angivet 

som Primær kontakt. 

Er der angivet en betaler kan denne se skyldig saldo på sin Min side (den side alle der er oprettet i 

Medlemsservice kan logge sig ind på), ellers ses saldoen på medlemmets Min side 

Betaler man som pårørende for flere børn vil opkrævningerne blive samlet på en mail 

 

Manuel fakturering 
Har du behov for blot at sende en enkelt kontingent opkrævning, kan dette også lade sig gøre.  

Se beskrivelsen af Andre justeringer tidligere i denne kontingentvejledning. Når du klikker på knappen 

Opret dokument åbnes en fakturakladde. 

Ser data rigtige ud kan du godkende fakturaen ved at klikke på Validér 
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Du kan nu vælge om du vil sende pr e-mail eller udskrive fakturaen. Endelig kan du også her nå at tilføje en 

note (klik på Rediger)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typisk vil man vælge Send som e-mail. Du får nu vist en kladde af den e-mail der vil blive sendt og har 

mulighed for at ændre i denne 

Klik på Send og der sendes en faktura e-mail til det pågældende medlem (afsendes indenfor den følgende 

time) 

Husk at markere en Betaler på børnenes stamkort. Børn og unge kan ikke forventes at læse emails (det er 

ikke så populært som Instagram, Facebook og lignende). 

 

Tilbageførsel af kontingent 
Får du brug for at tilbageføre en kontingentpost gøres dette nemmest således: 

Find den pågældende kontingent faktura på faktura oversigten 

Åbn fakturaen 

Klik på knappen Kreditnota 
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Krediterings metode: På dropdown liste vælg Annuller: Opret Kreditnota og udlign hvis fakturaen skal 

udlignes helt, eller Rediger, udlign opret ny kladde-faktura hvis det kun er en delvis udligning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltet Årsag skal udfyldes. Fx ”Medlemmet er udmeldt” 

Med Gennemtving periode kan man vælge et bestemt regnskabsår 

Slut af med at klikke på Opret kreditnota. Derved oprettes en kreditnota og der modposteres og bogføres 

automatisk (men sendes ikke automatisk – se afsnittet om Send som email) 

 

Åbne poster på medlems stamkort Kontingent fane 
I dette eksempel ses to åbne post på et medlems kontingent stamkort: 
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Dette lukkes nemmest ved at gå til Konfiguration - Konti vælg Konto 3080 Debitorsamlekonto 

Vælg Flere menuen og punktet Journalposter 

 

 

 

 

 

 

Du kan nu se posteringerne på kontoen 

 

 

 

 

 

Marker de 2 poster, Klik på menuen Flere og vælg Udlign posteringer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derefter vil de fremstå som betalte på medlemmets kontingent stamkort: 
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Bogføring af kontingentposter 
Bogføringen af kontingentposterne sker automatisk som vist af nedenstående skema: 

 

Step 1 Kontingentkørsel      
        

Kt. 1000  Kt. 3080    

Medlemskontingent  Debitor Samlekonto    

  X  X     

          

        

Step 2 medlem betaler       
        

Kt. 3035  Kt. 2050   Kt. 3080 

Kortbetaling  Administration  Debitor Samlekonto 

X   X     X 

(minus gebyr)   Gebyr     Samlet sum 

        

        

Step 3 Beløbet overføres til gruppen     
        

Kt. 3035  Kt. 3000    

Kortbetaling  Bank    

  X  X     

  (minus gebyr)  (minus gebyr)     
 

 

Da hver kontingentpost konteres for sig, kan du straks se opkrævningsposten på konto 1000 og se 

indbetalingen på konto 3035 såsnart indbetalingen er sket. Betalingen vil tillige vist på det enkelte 

medlems stamkort på Kontingent fanen. På Regnskab -> Kontingent -> Medlemmer har du en oversigt 

over dem der har en saldo 

 

Bemærk, at den sidste postering er en samlet overførsel af de penge, gruppen har til gode fra 

kortbetalinger. Bogføringen sker IKKE sker automatisk, da posteringen er gruppens kontrol af, at det 

korrekte beløb er blevet betalt.  

  

Alle andre posteringer sker automatisk og bogføres automatisk, såfremt der på webjournalen er markeret 

Autobogfør oprettede bevægelser 
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Korttransaktioner 
Det er nu muligt at se gruppens korttransaktioner på Regnskab – Oversigter – Korttransaktioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan man se alle registreringer af kreditkort og alle indbetalinger. For kontingent kan man se hvilken 

faktura (KTG/00XXXX) der er udlignet og for arrangementers vedkommende se både fakturanummer og 

navne på tilmeldte. Udbetalte indbetalinger kan man se betalingsfilens dato 

 

Påmindelse 
 

Påmindelse sker som udgangspunkt automatisk så kassereren ikke skal belastes af den opgave (men sættes 

Påmindelsesdage til 0 sker der ingen påmindelse, så må kassereren selv i gang) 

 

Der gives påmindelse hvis et kort er tilmeldt men ikke kan trækkes fra, og der gives påmindelse hvis der 

ikke er registeret et kort 

 

Der er to mail skabeloner i spil til de to situationer: 

 

1. Kort er tilmeldt, men der kan ikke hæves på det (udløbet, spærret osv.) 

Vi forsøger at hæve pengene på forfaldsdatoen og sender mailen når det fejler. 

Skabelonen hedder "Payment card payment warning" (Emne: Betalingen blev ikke gennemført). Denne mail 

vil komme på forfaldsdatoen og blive gentaget med Påmindelsesdages interval. 

 

2. Der er intet kort tilmeldt og betaling er ikke modtaget 

Der bruges skabelonen "No payment card payment warning" (Emne: Manglende betaling) 

Den vil blive sendt på forfaldsdatoen + påmindelsesdage, således at man har betalingsfristdage + 

påmindelse til at betale før man bliver rykket. Efterfølgende vil den komme med påmindelsesdages interval 

så længe der ikke er betalt. 

 


