Typisk forløb over 1 år

20.1

20. TYPISK FORLØB OVER 1 ÅR
Generelt
For at arbejde med Rambøll FAS er det nødvendigt at have et overblik over, hvornår
opkrævninger skal opkræves, og i hvilken rækkefølge de enkelte funktioner skal
anvendes.
Hvordan bruges de mange udskrifter, og hvornår foretages der f.eks. en restancekørsel.
Mange af disse spørgsmål har vi forsøgt at give et svar på ved først at beskrive årets
forløb generelt og dernæst vise nogle eksempler på 2 vandværker:
1. Et vandværk, der afregner efter måler med 2 acontorater og ved årskørslen
modregnes den næste acontorate (forud)
2. Et vandværk, der afregner efter måler med 1 acontorate. I årskørslen medregnes
1. acontorate (bagud).

 Vi foreslår, at du i din kalender planlægger, hvad du skal have udført på de
enkelte datoer, således at du altid er i god tid med dine opkrævninger, restancer
mv.
Opstart
Før du kan begynde at udsende opkrævninger osv. Til forbrugerbrugerne, er det
nødvendigt at oprette stamdata til forbrugerne som er følgende:






Takstblad: som indeholder priser på fast afgift og forbrugsafgifter: Det er muligt at
oprette forskellige takstblade som hægtes på forbrugerne. Efter en årsopgørelse kan
der udskrives en statistik på, hvor meget forbrug der har været på det enkelte
takstblad samt hvor mange, der er hægtet på takstbladet. Eksempel på taktsblad kan
være Almindelig Husstand, Sommerhus, Landbrug uden dyrehold, Landbrug med
dyrehold, 16 lejligheder, 35 lejligheder, Erhverv osv.
Opkrævningsgruppe: Det er muligt at oprette forskellige opkrævningsgrupper som
kan hægtes på forbrugerne, således der kan beregnes opkrævninger for de enkelte
grupper. Eksempel på en sådan gruppe kan f.eks. være Helårlig, Halvårlig,
Kvartalsvis, Kvartalsvis kun periode osv.
Anvendelseskode: Det er muligt at oprette forskellige anvendelseskoder som
forbrugerne kan hægtes på, således der efter en årsopgørelse kan udskrives en
statistik på, hvor meget forbrug, der har været på den enkelte anvendelseskode samt
hvor mange, der har været tilknyttet den enkelte zone. Oplysningerne bruges af
kommunen, og derfor er det en god ide at kontakte kommunen for at få en liste over
de typer anvendelser de ønsker statistik over, som f.eks. Beboelse, Erhverv,
Institution, Land m. dyrehold, Landbrug u. dyrehold osv.
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Zoner: Det er endnu en mulighed for at oprette forskellige zoner som forbrugerne
kan hægtes på, således at der efter en årsopgørelse kan udskrives en statistik på,
hvor meget forbrug, der har været på den enkelte zone samt hvor mange forbrugere
der er tilknyttet den enkelte zone. Zoner kan f.eks. bruges til at opdele forsyningsnettet i distrikter med distriktsmålere. Herved kan et evt. vandforbrug på de enkelte
zoner holdes op imod et forbrug på distritktsmålerne. Det vil således være muligt, at
kunne afdække et evt. vandspild i et bestemt område i forsyningsnettet. Eksempel på
zoner kan være Centrum, Øst, Vest, Syd, Nord, D1, D2, D3 osv.
Når ovennævnte er fastlagt og oprettet i Rambøll FAS kan forbrugerne oprettes i
forbrugerkartoteket.

I det efterfølgende vises eksempler på oprettelse af følgende:






Takstblad
Opkrævningsgrupper
Anvendelseskode
Zoner
Forbrugere

(Gebyrer skal først nævnes i forbindelse med rykkerkørsel)
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Oprettelse af takstblad


Indtast priser og oplysninger i Filer – Priser – Takstblad

Oprettelse af Opkrævningsgrupper


Indtast opkrævningsgrupper i Filer – Opkrævningsgrupper
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Oprettelse af Anvendelsesgrupper


Indtast anvendelser i Filer – Anvendelser

Oprettelse af Zoner


Indtast Zoner i Filer – Zoner
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20.5

Oprettelse af forbrugere


Indtast forbrugere i Forbrugere (Stamdata 1 og 2) samt Målerstamdata



Vælg Filer – Udskrifter – Journaler – Stamdata for at udskrive liste til
kontrol.
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Foretag en sikkerhedskopi af forbrugerkartoteket



Vælg Filer – Foretag sikkerhedskopi
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Aconto
Når stamoplysningerne er indtastet, vil det mest normale være, at der første gang
beregnes en aconto for en gruppe af forbrugerne tilhørende en bestemt
opkrævningsgruppe. For nogle forsyningsselskabers vedkommende vil alle forbrugerne
være tilknyttet én opkrævningsgruppe.
I det følgende gennemgås hvordan en acontoopkrævning beregnes, kontrolleres og
udsendes til forbrugerne. Udsendelsen til forbrugerne kan foretages via flg.:





FI-kort
Girokort
DBC – Danske Bank Collection Service
PBS – Betalinsservice

Fælles for ovenstående skal udføres:



Vælg Opkrævninger - Aconto



Klik på Ja, hvis der er foretaget sikkerhedskopi
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Klik på OK for foretage acontoopkrævning



Vælg Opkrævninger - Udskriv aktuel opkrævningsliste
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20.9

Klik på Udskriv og kontroller udskriften

Efter kontrol og godkendelse af udskriften kan du foretage vælge på hvilken form
opkrævningerne skal udsendes:
Girokort / FI-kort
Kontroller, at girokortet er sat korrekt op i Filer – Opsætning – Formularer. Udskriv
evt. en prøve.

20.10
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Vælg Opkrævninger – Udskriv girokort
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Klik på Udskriv for at udskrive Girokort eller FI-kort

20.11

20.12
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PBS – Betalingsservice
Ved overførsel af opkrævninger og udbetalinger til PBS er det muligt at angive nogle
minimumsgrænser. Ved en opkrævning kan det angives hvor lille saldo en forbruger må
have, for at opkrævningen bliver sendt gennem PBS. Samtidigt ved en periodeopgørelse
evt. sammen med en aconto er det muligt at angive en udbetalingsgrænse for hvor lille
et beløb, der skal sendes til udbetaling gennem PBS.



Vælg Filer – Opkrævningsgrupper



Husk at angive et minus foran grænsen for udbetaling.
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Vælg PBS – Opkrævninger/Udbetalinger



Klik på Dan PBS fil

20.13

20.14



Klik på Gem

Følgeseddel udskrives til printer:
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20.15

Klik på Ja, for at kontrollere indholdet af filen inden den sendes til PBS.

20.16
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Vælg Filer – Foretag sikkerhedskopi



Klik på Gem, når den rigtige sti er udpeget, f.eks. en USB-pen eller lokaldisk
eller netværksdrev.
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20.17

Klik på Ok for at fortsætte

Restance
Når sidste forfaldsdato (betalingsdato) er overskredet, er der mulighed for at udskrive
rykkere til de forbrugere, der endnu ikke har betalt. Ved at vælge Filer – Priser –
Gebyrer kan det angives om gebyret skal tillægges sammen med rykkeren eller
opkræves sammen med næste opkrævning.
Vi anbefaler, at gebyret opkræves sammen med rykkerskrivelsen, såfremt der kun
udsendes én opkrævning om året



Vælg Restancer - Udskriv restanceliste. Listen udskrives løbende for at
kontrollere omfanget af manglende indbetalinger.



Klik på Udskriv for at udskrive restancelisten til kontrol.

20.18
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Eksempel på restanceliste:

1. Rykker
Oprettelse af gebyrer



Vælg Filer – Priser – Gebyrer – Indtast priser ved at klikke på Ret
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Vælg Restancer – Tilskriv gebyrer



Klik på Ja, hvis der er taget sikkerhedskopi



Klik på Start for at starte kørsel, når Antal acceptdage er indtastet.

20.19

Her kan du angive med en afmærkning hvis forbrugeren ikke skal rykkes samt angive
begrundelse.
Klik efterfølgende på Kør gebyrkørsel.

20.20
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Eksempel på bilag:



Vælg Restancer – Udskriv rykkerbreve
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Klik på Udskriv for at udskrive alle rykkerbrevene.

20.21

20.22
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Eksempel på Rykkerbrev:

2. Rykker, Lukkegebyr, Åbningsgebyr og Aflæsningsgebyr udføres på samme vis som
1. Rykker, hvor der vælges: Restancer – Tilskriv Gebyrer, men vælges en anden
Gebyrtype.
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20.23

For at kunne tilskrive gebyrer for 2. Rykker skal der være tilskrevet gebyr for 1. Rykker
Ligeledes er det en forudsætning at 2. Rykker har været tilskrevet inden tilskrivning af
Lukkegebyrer kan foretages mv.
Kørsel for Åbningsgebyr kan foretages efter en kørsel af lukkegebyr.
Måleraflæsningskort
Når slutningen på perioden nærmer sig, skal der sendes aflæsningskort ud til
forbrugerne, så de kan aflæse deres målere. De returnerede aflæsningskort indberettes i
Rambøll FAS som herved kan beregne en opgørelse ud fra det aktuelle forbrug i forhold
til det opkrævede acontobeløb.
Flg. arbejdsgang kan anvendes:


Vælg Filer – Foretag sikkerhedskopi – Tag en sikkerhedskopi



Vælg Målere – Beregn aflæsninger



Klik på Ja, hvis der er foretaget sikkerhedskopi.

20.24
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Indtast aflæsningsdato og klik på Start

Nu er alle målere fremskrevet med det skønnede forbrug. (fremgår af oversigten i
menuen: Opkrævninger – Runlog oversigt under typen: Målerfremskrivning)



Vælg Målere – Udskriv aflæsningsliste

Aflæsningslisten benyttes til at kontrolchecke beregning af aflæsningskortene før
aflæsningskort udskrives.


Kontroller, at aflæsningskortet er sat korrekt op i Filer – Opsætning –
Formularer. Udskriv evt. et aflæsningskort
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Vælg Målere – Udskriv aflæsningskort



Vælg korttype og klik på Udskriv

20.25

20.26
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I aflæsningsperioden returneres aflæsningerne alt efter hvilke løsninger til aflæsning
vandværket har investeret i:






Selvaflæsningskort til indtastning
Målerfil fra Telefon- og Internetaflæsning
Målerfil fra Radio målere
Målerfil fra KMD
Målerfil fra håndterminal

Vi gennemgår Selvaflæsningskort til indtastning:



Vælg Målere – Indtast aflæsninger
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Angiv aflæsningsdato og klik Søg for at finde forbruger på det returnerede
aflæsningskort.



Indtast målervisning og tryk på ENTER 2 gange.



Tag en sikkerhedskopi.

20.28
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Periode
Når alle indkomne aflæsningskort og aflæsninger fra andres systemer er indlæst i
Rambøll FAS kan periodeberegningen foretages. Dog kan der inden
periodeberegningen, foretages følgende:








Udskrive liste over manglende aflæsningskort (= forbrugere, der ikke har
fremsendt aflæsning enten via aflæsningskort, Telefon eller Internet)
Udskrive et nyt aflæsningskort til de forbrugere, som ikke har returneret deres
aflæsning endnu som en rykker
Udskrive rykkerbrev for manglende aflæsning
Tilskrive aflæsningsgebyr for manglende aflæsning under Restancer – Tilskriv
gebyrer – Aflæsningsgebyr
Udskrive Aflæsningsliste og kontrollere de indlæste aflæsninger. (Forkerte
aflæsninger, negative forbrug, nul-forbrug mv.)
Udskrive liste over stamdataoplysninger for at kontrollere navn, adresse osv.
Udskrive takstblad for at checke priserne i takstbladet

Når alt er kontrolleret jvf. ovenstående anbefales det at foretage sikkerhedskopi før
periodeberegningen foretages.



Vælg Filer – Udskrifter – Journaler

Typisk forløb over 1 år



Vælg Stamdataoplysninger og klik på Udskriv og ret evt. fejl.



Vælg Målere – Udskriv liste, manglende aflæsningskort
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20.30
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Klik på Udskriv og gennemgå listen



Vælg Målere – Udskriv aflæsningskort

Når priser og aflæsninger er korrekt indtastet i Rambøll FAS er det muligt at foretage en
Årskørsel også kaldet Periodeopkrævning.
Det er en god ide at udskrive en restanceliste inden du foretager periodeopkrævning
samt kontrollere om der ligger indbetalinger til registrering, så kartoteket er opdateret
100%.
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Marker Aflæsningskode og klik på Udskriv



Vælg Filer – Priser – Takstblad for at udskrive Takstbladet

20.31

20.32
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Klik på Udskriv

Kontroller at det er de priser der skal benyttes til Periodeopkrævningen.


Tag en sikkerhedskopi.



Vælg Opkrævninger – Periode



Klik på Ja, hvis der er taget sikkerhedskopi
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20.33

Angiv perioden – normalt 1 år samt forfaldsdato.
Klik på Ok for starte beregningen.

Hvis 1. aconto opkræves sammen med periodeopkrævningen (periode forud), skal der
indtastes nye priser i Filer – Priser - Takstblad for den nye acontoperiode, såfremt der
er prisændringer.
Bemærk at der i forbindelse med periodeopkrævning med tilhørende aconto (forud) for
hver opkrævningsgruppe skal beregnes periode- og aconto opkrævning lige efter
hinanden, dvs. hvis lognummeret for periodeopkrævningen er 9 skal lognummeret for
den efterfølgende aconto være 10.



Vælg Opkrævninger – Aconto



Klik på Ja, hvis der er taget sikkerhedskopi
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Indtast perioden for 1. aconto og klik på Ok for at beregne aconto’en for det nye
halvår.

Opkrævninger og måler tal skal nu kontrolleres.


Kontrol af beregnede opkrævninger kan udskrives på listeform ved at vælge
Opkrævninger – Udskriv aktuel opkrævningsliste
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20.35

Eksempel på aktuel opkrævningsliste:

Efter periodeopgørelsen kan der udskrives en forbrugsliste for perioden. Bemærk at
mellemliggende flytninger medtages.

20.36



Typisk forløb over 1 år

Vælg Målere – Udskriv sidste 5 perioders forbrug

Eksempel på liste – Sidste 5 perioders forbrug:

Summation af ovenstående liste er også et udtryk for solgt vandmængde i perioden.


Kontroller listerne.

Når listerne er kontrolleret og godkendt kan opkrævningerne udskrives til Girokort, FIkort eller sendes via PBS som tidligere beskrevet.
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EKSEMPEL PÅ 2 FORSKELLIGE VANDVÆRKER
Opstartsfasen vil være den samme for begge vandværker. Det tilrådes at begynde 3-4
måneder før den første opkrævning skal udsendes med at oprette forbrugerne i
programmet, samt at tilrette de forskellige formularer.
Opstart/Oprettelse


Indtast oplysninger i Takstblad, Opkrævningsgruppe, Anvendelser og Zoner.



Indtast Forbrugerstamdata 1 og 2 samt Målerstamdata.



Vælg Filer – Udskrifter – Journaler – Stamdata for kontrol af
stamdataoplysninger. Her afsløres eventuelle indtastningsfejl.



Tag en sikkerhedskopi

Afregning forud:
Eksempel på et vandværk, der afregner efter måler med 2 acontorater og efter
årskørslen beregnes næste acontorate.

1. aconto
1/1:


Tag en sikkerhedskopi



Beregn aconto opkrævninger f.eks. 01.01.11 – 30.06.11 med forfaldsdato
15.02.11.



Vælg Opkrævninger – Udskriv aktuel opkrævningsliste.



Listen kontrolleres.



Tag en sikkerhedskopi.
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10/1:


Overfør opkrævningerne til PBS opkrævningsfil via PBS –
Opkrævninger/Udbetalinger og send dem elektronisk til PBS.



Udskriv evt. girokort (FI-kort eller opgørelser) til de forbrugere, som ikke skal
have nogen opkrævning via PBS under Opkrævninger – Udskriv girokort.

20/1-15/2:



Hent PBS indbetalingsfiler fra PBS og indlæs disse via PBS – Indbetaling.
Indlæs manuelle indbetalinger f.eks. checks eller kontanter – Vælg
Indbetalinger – Manuel Indbetaling.

Restance
25/2:


Vælg Restancer- Udskriv restanceliste løbende for at kontrollere omfanget af
manglende indbetalinger.



Tag en sikkerhedskopi.



Gebyrer for manglende betalinger indtastes under Filer – Priser – Gebyrer.



Vælg Restancer – Tilskriv gebyrer – 1. rykker.



Udskriv rykkerbreve under Restancer – Udskriv rykkerbreve.

Forbrugere, der ikke betaler 1. Rykker, kan rykkes anden gang – Lukkevarsel.


Tag en sikkerhedskopi.



Vælg Restancer – Udskriv restanceliste løbende for at kontrollere omfanget af
manglende betalinger.



Vælg Restancer – Tilskriv gebyrer – 2. rykker.



Vælg Restancer – Udskriv rykkerbreve.

De forbrugere, som stadig er i restance efter 2. rykker, kan udskrives på restancelisten.


Tag en sikkerhedskopi.



Vælg Restancer – Tilskriv gebyrer – Lukkegebyr.



Vælg Restancer – Udskriv rykkerbreve for at udskrive lukkebrev.

De forbrugere, som der er blevet lukket for kan der køres en åbningskørsel med
tilhørende åbningsbrev.

Typisk forløb over 1 år

20.39



Tag en sikkerhedskopi.



Vælg Restancer – Tilskriv gebyrer – Åbningsgebyr.



Vælg Restancer – Udskriv rykkerbreve for at udskrive Åbningsbrev.

Gebyrer for manglende betalinger, dvs. 1. Rykker, 2. Rykker samt Lukkegebyr er alle
momsfrie.
Gebyr for Åbning opkræves med moms.
Der kan udskrives breve/opgørelser for alle 4 kørsler og de kan tilrettes under Filer –
Opsætning – Formularer.
2. aconto
1/7:


Tag en sikkerhedskopi



Beregn aconto opkrævninger f.eks. 01.07.11 – 31.12.11 med forfaldsdato
15.08.11.



Vælg Opkrævninger – Udskriv aktuel opkrævningsliste.



Listen kontrolleres.



Tag en sikkerhedskopi.

10/7:


Overfør opkrævningerne til PBS opkrævningsfil via PBS –
Opkrævninger/Udbetalinger og send dem elektronisk til PBS.



Udskriv evt. girokort (FI-kort eller opgørelser) til de forbrugere, som ikke skal
have nogen opkrævning via PBS under Opkrævninger – Udskriv girokort.

20/7-15/8:



Hent PBS indbetalingsfiler fra PBS og indlæs disse via PBS – Indbetaling.
Indlæs manuelle indbetalinger f.eks. checks eller kontanter – Vælg
Indbetalinger – Manuel Indbetaling.

20.40
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Restance
25/8:


Vælg Restancer- Udskriv restanceliste løbende for at kontrollere omfanget af
manglende indbetalinger.



Tag en sikkerhedskopi.



Gebyrer for manglende betalinger indtastes under Filer – Priser – Gebyrer.



Vælg Restancer – Tilskriv gebyrer – 1. rykker.



Udskriv rykkerbreve under Restancer – Udskriv rykkerbreve.

Forbrugere, der ikke betaler Rykker 1, kan rykkes anden gang – Lukkevarsel.


Tag en sikkerhedskopi.



Vælg Restancer – Udskriv restanceliste løbende for at kontrollere omfanget af
manglende betalinger.



Vælg Restancer – Tilskriv gebyrer – 2. rykker.



Vælg Restancer – Udskriv rykkerbreve.

De forbrugere, som stadig er i restance efter 2. rykker, kan udskrives på restancelisten.


Tag en sikkerhedskopi.



Vælg Restancer – Tilskriv gebyrer – Lukkegebyr.



Vælg Restancer – Udskriv rykkerbreve for at udskrive lukkebrev.

De forbrugere, som der er blevet lukket for kan der køres en åbningskørsel med
tilhørende genåbningsbrev.


Tag en sikkerhedskopi.



Vælg Restancer – Tilskriv gebyrer – Åbningsgebyr.



Vælg Restancer – Udskriv rykkerbreve for at udskrive åbningsbrev.

Gebyrer for manglende betalinger, dvs. 1. Rykker, 2. Rykker samt Lukkegebyr er alle
momsfrie.
Gebyr for Åbning opkræves med moms.
Der kan udskrives breve/opgørelser for alle 4 kørsler og de kan tilrettes under Filer –
Opsætning – Formularer.
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20.41

Måleraflæsningskort
10/12:


Tag en sikkerhedskopi



Vælg Målere – Beregn aflæsninger – Aflæsningsdato 31.12.11



Vælg Målere – Udskriv aflæsningsliste, kontroller aflæsningerne.



Vælg Målere – Udskriv aflæsningskort, send aflæsningskort ud til forbrugerne



Tag en sikkerhedskopi.



Kontroller indstillinger under Filer – Opsætning – Indstillinger – Overfør
omregnet årsforbrug til skønnet.



Vælg Målere – Indtast aflæsninger, Indtast de returnerede aflæsningskort.



Indlæs evt. målervisninger fra Telefon- og Internetaflæsning, KMD eller radio
målere.



Vælg Målere – Udskriv liste, manglende aflæsningskort, liste over
aflæsninger med koden Skønnet.



Tag en sikkerhedskopi.

Periode
10/1 – næste år:


Takstblad for perioden 01.01.11 – 31.12.11 udskrives og kontrolleres



Udskriv stamoplysninger ved Filer – Udskrifter – Journaler – Stamdata og
ret eventuelle fejl.



Periodeopkrævningen beregnes i Januar 2012, 01.01.11 – 31.12.11.



Vælg Opkrævninger – Periode. Dato start 01.01.11. Dato slut 31.12.11.
Datoforfald 15.02.12. Der udskrives et sumbilag til finansbogholderiet.



Priserne for den nye aconto periode 2012 indtastes i takstbladet – Husk at
udskrive taktsbladet under Filer – Priser – Takstblad – Udskriv efter
ændringer og kontroller at ændringerne er foretaget korrekt.



1. aconto opkrævning for 2012 beregnes.



Vælg Opkrævninger – Aconto. Dato start 01.01.12. Dato slut 30.06.12. Dato
forfald 15.02.12. Der udskrives et sumbilag til finansbogholderiet.



Vælg Filer – Opkrævningsgrupper for indstilling af grænser for udbetaling /
opkrævning ved en periodeopgørelse.



Vælg Opkrævninger – Udskriv aktuel opkrævningsliste.



Vælg Målere – Udskriv sidste 5 perioders forbrug.

20.42

Typisk forløb over 1 år



Kontroller udskrifterne



Overfør opkrævningerne til PBS opkrævningsfil via PBS –
Opkrævninger/Udbetalinger og send dem elektronisk til PBS.



Udskriv evt. girokort (FI-kort eller opgørelser) til de forbrugere, som ikke skal
have nogen opkrævning via PBS under Opkrævninger – Udskriv girokort.



Tag en sikkerhedskopi.

Restance
25/2 - 2010:


Vælg Restancer- Udskriv restanceliste løbende for at kontrollere omfanget af
manglende indbetalinger.



Tag en sikkerhedskopi.



Gebyrer for manglende betalinger indtastes under Filer – Priser – Gebyrer.



Vælg Restancer – Tilskriv gebyrer – 1. rykker.



Udskriv rykkerbreve under Restancer – Udskriv rykkerbreve.

Forbrugere, der ikke betaler 1. Rykker, kan rykkes anden gang – Lukkevarsel.


Tag en sikkerhedskopi.



Vælg Restancer – Udskriv restanceliste løbende for at kontrollere omfanget af
manglende betalinger.



Vælg Restancer – Tilskriv gebyrer – 2. rykker.



Vælg Restancer – Udskriv rykkerbreve.

De forbrugere, som stadig er i restance efter 2. rykker, kan udskrives på restancelisten.


Tag en sikkerhedskopi.



Vælg Restancer – Tilskriv gebyrer – Lukkegebyr.



Vælg Restancer – Udskriv rykkerbreve for at udskrive lukkebrev.

De forbrugere, som der er blevet lukket for kan der køres en åbningskørsel med
tilhørende genåbningsbrev.


Tag en sikkerhedskopi.



Vælg Restancer – Tilskriv gebyrer – Åbningsgebyr.

Typisk forløb over 1 år


20.43

Vælg Restancer – Udskriv rykkerbreve for at udskrive Åbningsbrev.

Gebyrer for manglende betalinger, dvs. 1. Rykker, 2. Rykker samt Lukkegebyr er alle
momsfrie.
Gebyr for Åbning opkræves med moms.
Der kan udskrives breve/opgørelser for alle 4 kørsler og de kan tilrettes under Filer –
Opsætning – Formularer.

20.44

Typisk forløb over 1 år

Afregning bagud:
Eksempel på et vandværk, der afregner efter måler med 1 acontorate. I årskørslen modregnes 1. acontorate

Aconto
1/7:


Tag en sikkerhedskopi



Beregn aconto opkrævninger f.eks. 01.01.11 – 30.06.11 med forfaldsdato
15.08.11.



Vælg Opkrævninger – Udskriv aktuel opkrævningsliste.



Listen kontrolleres.



Tag en sikkerhedskopi.

10/7:


Overfør opkrævningerne til PBS opkrævningsfil via PBS –
Opkrævninger/Udbetalinger og send dem elektronisk til PBS.



Udskriv evt. girokort (FI-kort eller opgørelser) til de forbrugere, som ikke skal
have nogen opkrævning via PBS under Opkrævninger – Udskriv girokort.

20/7-15/8:


Hent PBS indbetalingsfiler fra PBS og indlæs disse via PBS – Indbetaling.

Typisk forløb over 1 år


20.45

Indlæs manuelle indbetalinger f.eks. checks eller kontanter – Vælg
Indbetalinger – Manuel Indbetaling.

Restance
25/8:


Vælg Restancer- Udskriv restanceliste løbende for at kontrollere omfanget af
manglende indbetalinger.



Tag en sikkerhedskopi.



Gebyrer for manglende betalinger indtastes under Filer – Priser – Gebyrer.



Vælg Restancer – Tilskriv gebyrer – 1. rykker.



Udskriv rykkerbreve under Restancer – Udskriv rykkerbreve.

Forbrugere, der ikke betaler Rykker 1, kan rykkes anden gang – Lukkevarsel.


Tag en sikkerhedskopi.



Vælg Restancer – Udskriv restanceliste løbende for at kontrollere omfanget af
manglende betalinger.



Vælg Restancer – Tilskriv gebyrer – 2. rykker.



Vælg Restancer – Udskriv rykkerbreve.

De forbrugere, som stadig er i restance efter 2. rykker, kan udskrives på restancelisten.


Tag en sikkerhedskopi.



Vælg Restancer – Tilskriv gebyrer – Lukkegebyr.



Vælg Restancer – Udskriv rykkerbreve for at udskrive lukkebrev.

De forbrugere, som der er blevet lukket for kan der køres en åbningskørsel med
tilhørende genåbningsbrev.


Tag en sikkerhedskopi.



Vælg Restancer – Tilskriv gebyrer – Åbningsgebyr.



Vælg Restancer – Udskriv rykkerbreve for at udskrive Åbningsbrev.

Gebyrer for manglende betalinger, dvs. 1. Rykker, 2. Rykker samt Lukkegebyr er alle
momsfrie.

20.46

Typisk forløb over 1 år

Gebyr for Åbning opkræves med moms.
Der kan udskrives breve/opgørelser for alle 4 kørsler og de kan tilrettes under Filer –
Opsætning – Formularer.

Måleraflæsningskort
10/12:


Tag en sikkerhedskopi



Vælg Målere – Beregn aflæsninger – Aflæsningsdato 31.12.11



Vælg Målere – Udskriv aflæsningsliste, kontroller aflæsningerne.



Vælg Målere – Udskriv aflæsningskort, send aflæsningskort ud til forbrugerne



Tag en sikkerhedskopi.



Kontroller indstillinger under Filer – Opsætning – Indstillinger – Overfør
omregnet årsforbrug til skønnet.



Vælg Målere – Indtast aflæsninger, Indtast de returnerede aflæsningskort.



Indlæs evt. målervisninger fra Telefon- og Internetaflæsning, KMD eller radio
målere.



Vælg Målere – Udskriv liste, manglende aflæsningskort, liste over
aflæsninger med koden Skønnet.



Tag en sikkerhedskopi.

Periode
10/1 – næste år:


Takstblad for perioden 01.01.11 – 31.12.11 udskrives og kontrolleres



Udskriv stamoplysninger ved Filer – Udskrifter – Journaler – Stamdata og
ret eventuelle fejl.



Periodeopkrævningen beregnes i Januar 2012, 01.01.11 – 31.12.11.



Vælg Opkrævninger – Periode. Dato start 01.01.11. Dato slut 31.12.11.
Datoforfald 15.02.12. Der udskrives et sumbilag til finansbogholderiet.



Vælg Filer – Opkrævningsgrupper for indstilling af grænser for udbetaling /
opkrævning ved en periodeopgørelse.



Vælg Opkrævninger – Udskriv aktuel opkrævningsliste



Vælg Målere – Udskriv sidste 5 perioders forbrug.



Kontroller udskrifterne

Typisk forløb over 1 år

20.47



Overfør opkrævningerne til PBS opkrævningsfil via PBS –
Opkrævninger/Udbetalinger og send dem elektronisk til PBS.



Udskriv evt. girokort (FI-kort eller opgørelser) til de forbrugere, som ikke skal
have nogen opkrævning via PBS under Opkrævninger – Udskriv girokort.



Tag en sikkerhedskopi.

Restance
25/2 - 2010:


Vælg Restancer- Udskriv restanceliste løbende for at kontrollere omfanget af
manglende indbetalinger.



Tag en sikkerhedskopi.



Gebyrer for manglende betalinger indtastes under Filer – Priser – Gebyrer.



Vælg Restancer – Tilskriv gebyrer – 1. rykker.



Udskriv rykkerbreve under Restancer – Udskriv rykkerbreve.

Forbrugere, der ikke betaler 1. Rykker, kan rykkes anden gang – Lukkevarsel.


Tag en sikkerhedskopi.



Vælg Restancer – Udskriv restanceliste løbende for at kontrollere omfanget af
manglende betalinger.



Vælg Restancer – Tilskriv gebyrer – 2. rykker.



Vælg Restancer – Udskriv rykkerbreve.

De forbrugere, som stadig er i restance efter 2. rykker, kan udskrives på restancelisten.


Tag en sikkerhedskopi.



Vælg Restancer – Tilskriv gebyrer – Lukkegebyr.



Vælg Restancer – Udskriv rykkerbreve for at udskrive lukkebrev.

De forbrugere, som der er blevet lukket for kan der køres en åbningskørsel med
tilhørende genåbningsbrev.


Tag en sikkerhedskopi.



Vælg Restancer – Tilskriv gebyrer – Åbningsgebyr.



Vælg Restancer – Udskriv rykkerbreve for at udskrive Åbningsbrev.

20.48

Typisk forløb over 1 år

Gebyrer for manglende betalinger, dvs. 1. Rykker, 2. Rykker samt Lukkegebyr er alle
momsfrie.
Gebyr for Åbning opkræves med moms.
Der kan udskrives breve/opgørelser for alle 4 kørsler og de kan tilrettes under Filer –
Opsætning – Formularer.

