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2.1

2. FORBRUGERE-MENUEN
Generelt
Her vedligeholdes forbrugerkartoteket. Dvs. nye forbrugere indtastes, og allerede
indtastede forbrugere vedligeholdes i dette menupunkt. Der er ligeledes mulighed for at
slette forbrugeren, såfremt saldoen er kr. 0,00 samt at udskrive stamdata. Det er også her
at opslag på forbrugeren foretages i forbindelse med oplysning om:
•
•
•

•

Stamdata
Målerstamdata
Oversigt (Status) på:
o Betalinger
o Installerede målere
o Aflæsninger
o Forbrug
o Gebyrer
o Opgørelser og kontoudtog
Placering på Google Maps

Hvis et forbrugernummer ændres og forbrugeren er tilsluttet en betalingsaftale, så vil
der automatisk blive oprettet en forsendelse til betalingsservice med ændring af dette
kundenummer, således betalingaftalen bibeholdes.

Procedure

•

Vælg Forbrugere

2.2
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Søgebilledet starter ved klik på Forbruger, da det sjældent er den første bruger, du skal
søge. Trykkes på ENTER betragtes det som, at du har valgt at søge hele kartoteket og
du har den første forbruger fremme.
Der er mulighed for at finde en forbruger vha. alle de oplistede søgekriterier i dialogen.
Indtast f.eks. målernummeret i indtastningsfeltet for Målernr. og klik på Søg. Standard
søgekriterium er altid Forbrugernummer/ Forbrugsadresse. Oversigten kan vise de
sidste 50 forbrugere, der har været søgt. Det giver den fordel at man ikke behøver at
huske den sidste forbruger man har søgt på, hvis der skal søges på en forbruger i
forskellige menupunkter og funktioner.
Det er muligt at nulstille søgebilledet, hvis det er fyldt med tidligere søgninger:
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•

Vælg knappen Tøm felter i skærmbilledet.

2.3
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Forbrugerbilledet er inddelt i 3 kartotekskort:





Stamdata1
Stamdata2
Henvendelser
Målerstamdata (Målere – aktiveres med ALT+M)

samt oversigtsbillederne Status og Faktura.
Navigatoren til højre i billedet har flg. funktioner:
Næste
Viser næste forbruger.
Forrige
Viser forrige forbruger
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Søg
Når knappen aktiveres, fremkommer en søgedialog:

Den søgestreng, der indtastes betragtes som en del af det kriterium, der ønskes. F.eks.
hvis der i Forbrugernavn indtastes ”Hansen”, vil alle de forbrugere, som indeholder
Hansen i Forbrugernavn være i kriteriet.
Ret
Forbrugerens stamdata kan rettes. Aktiveres funktionen, vil de udfyldte felter skifte fra
grå baggrund til hvid baggrund, og dermed kan de rettes.
Ny
Nye forbrugere kan oprettes. Læs nærmere herom efterfølgende.
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Slet
Forbrugeren, som ses på skærmen, slettes. Du kan bekræfte sletningen.

Det kræves at Saldoen på forbrugeren er 0,00.
Udskriv
Der kan udskrives forbrugeroplysninger på den viste forbruger.

Der kan udskrives kontoudtog på forbrugere med datointerval samt:
•
•
•

Måleroplysninger/Aflæsninger
Forbrug
Stamdata

Klik på Udskriv for at se udskriften
Afslut
Forbrugerbilledet forlades.
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2.1 Opret forbruger
Klik på Ny for at oprette en ny forbruger.

Først skal Stamdata 1 udfyldes:

2.1.1 Forbrugerstamdata 1
Forbrugernummeret indtastes. Hver forbruger skal være entydigt defineret ved sit
forbrugernummer, således at programmet klart kan skelne mellem hver enkelt forbruger.
Forbrugernummeret skal altid efterfølges af et ciffer, som angiver antallet af flytninger
på adressen. Dette ciffer skal indregnes i det totale antal cifre i forbrugernummeret. Når
en forbruger flytter, kan der udføres en flytteopgørelse ved at vælge knappen Flytning,
hvor fraflytterens oplysninger forbliver i programmet, indtil der ”ryddes op” i
databasen. I det følgende gives et eksempel på opbygning af et forbrugernummer.

2.8
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Eksempel på opbygning af et forbrugernummer:
Bjerggårds Alle 3A har forbrugernummeret 067900310. Forbrugernummeret kan
inddeles i følgende 4 koder: 0679 003 1 0.
0679 De første 4 cifre er kommunens vejkode for Bjerggårds Alle
003 De næste 3 cifre er husnummeret
1 Det næste ciffer angiver bogstav udfra flg. kode:
0 = intet bogstav
1=A
2=B
3=C
osv.
0 Det sidste ciffer angiver flytning på adressen udfra flg. kode:
0 = Første forbruger på adressen i RAMBØLL FAS
1 = Første tilflytter på adressen
2 = Anden tilflytter på adressen
3 = Tredje tilflytter på adressen
Ved hver flytning forøges sidste ciffer med 1.
Den fraflyttede forbruger forbliver i systemet med sit gamle forbrugernummer, og den
nye forbruger oprettes med samme forbrugernummer med undtagelse af sidste ciffer,
som forhøjes med 1.
Årsagen til ovenstående koder er, at forbrugernummeret benyttes som den entydige
betaleridentifikation på indbetalingskortene til automatiske træk hos Betalingsservice.
Betaleridentifikationen må ikke indeholde bogstaver. Ved fraflytning når forbrugeren
ikke altid at framelde sig automatisk træk. Da forbrugernummeret forhøjes med 1 på
den nye tilflytter, vil det ikke have betydning for det videre opkrævningsforløb.
Alt. nr. Alternativt nummer benyttes, såfremt der ønskes et andet søgekriterium på
forbrugeren. Det kan være, at vandværket benytter et andet nummersystem fra nogle
gamle kartotekssystemer, f.eks. andelsnummeret eller lignende og gerne ville kunne
søge på dette nummer.
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Adresseoplysninger:

Forbrugerens adresseoplysninger kan valideres mod de oplysninger som til enhver tid
står i CPR- registret.
• Vælg Filer – Opsætning – Indstillinger
- og ret: Valider adresser mod CPR registerdata til Ja
•

Vælg Filer – Opsætning – Valider forbrugsadresser imod CPR

•

Vælg Importer Adresseoplysninger for kommuner og importer kommune til
FAS fra Oversigt over kommuner fra CPR

•

Vælg Valider adresser og ret evt. fejl i adressen

Adresseoplysninger kan være nyttige med udveksling af data til det offentlige ved
elektronisk udveksling af måleroplysninger mv.

Ejendomsoplysninger:

Ejendomsnummer. Hvis der udveksles oplysninger med andre offentlige edb-registre,
f.eks. elektronisk overførsel af vandforbrug til brug ved opkrævning af afledningsafgift
via KMD, skal ejendomsnummeret indtastes. Ejendomsnummeret indtastes i formatet:
######. Såfremt ejendomsnumrene er på mindre end 6 cifre, foranstilles 0’er foran
ejendomsnummeret, således at der bliver 6 cifre i alt.
Matrikelnummer. I feltet indtastes forbrugerens matrikelnummer.
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Dato:

Dato tilsluttet er den dato, hvor beregning af forbrugsafgifterne træder i kraft. Datoen
indtastes på formen dd.mm.åå. Datoen bruges også i forbindelse med en flytning før
første opkrævning.
Sidst rettet. I feltet indsætter programmet automatisk dags dato ved aktivering af
funktionen Ret. Hvis der efterfølgende klikkes på OK, vil datoen blive gemt.
Alternativt vil datoen ikke blive gemt ved klik på Fortryd.

Forbrugeroplysninger/ adresse:

Forbrugeradressen er der, hvor forbrugeren bor og den adresse, hvor måleren er
installeret. Bemærk at der er mulighed for at benytte 2 navnefelter.
Ved postnummer indtastes kun postnummeret, og bynavnet findes via den indbyggede
postnummertabel. Bemærk: Ved udlandsadresser indtastes 0000 i postnummer og det
pågældende land kan vælges nedenunder Postnummeret.
Hvis der er opgivet en E-mail adresse, ses en lille kuvert til højre. Klikkes der på denne,
startes mailprogrammet Outlook med adressen indsat, klar til at sende en mail.
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Offentlige kunder:

Hvis forbrugeren er en offentlig kunde, skal som minimum indtastes et 13 cifret EANNr., som oplyses af forbrugeren. Der kan ligeledes være krav om Personreference,
Ordrenummer og evt. en Kontostreng, som skal med på fakturaen.
Såfremt opkrævningen skal sendes et andet sted hen end forbrugsadressen, kan adressen
indtastes i Administratoradressen.
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Eksempler på brug af administrator:






Forbrugsstedet administreres af advokat eller bank/sparekasse
Forbrugsstedet er et sommerhus. Opkrævningen skal derfor sendes til
forbrugerens helårsadresse
Forbrugsstedet kan være udlejet, hvor opkrævningen skal sendes til ejeren af
forbrugsstedet
Forbrugeren er bosat i udlandet
Forbrugeren er en offentlig kunde

Ejeradresse:

Her kan oplysninger om ejerens adresse indtastes.

Saldo:

Saldo angiver den totale saldo på forbrugeren. Er beløbet positivt, har værket penge til
gode. Er beløbet negativt, har forbrugeren penge til gode. Når saldoen er kr. 0,00
skylder forbrugeren ikke penge til vandværket, og det vil oftest være udtryk for at
vedkommende har betalt sin vandregning.
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Bemærkning:

Der kan indtastes en vilkårlig tekst / oplysning ang. forbrugssted mv. Bemærkningen
kan umiddelbart ikke udskrives til printeren.



Efter endt indtastning af Stamdata 1, skal Stamdata 2 udfyldes. Der kan ikke
oprettes nye forbrugere uden en tilknyttet takstkode og opkrævningskode, som
vælges under Stamdata 2.
Du kan skifte mellem fanerne med CTRL og TAB, når du har klikket på RET.
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2.1.2 Forbrugerstamdata 2

•

Klik på Stamdata 2 for at kunne tilføje de korrekte oplysninger.

Takst vælges i listeboksen ved at trykke på pilen til højre. Takstkoderne er de takster,
som du har defineret i takstbladet.
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Opkrævningsgruppe vælges i listeboksen udfra de Opkrævningsgrupper, som er
oprettet under Filer – Opkrævningsgrupper. Det betyder, at Rambøll FAS kan
administrere flere forskellige opkrævningsgrupper f.eks. kvartalsvise, halvårlige og
helårlige osv. samtidigt.

Anvendelse vælges i listeboksen udfra de oprettede anvendelseskoder under Filer –
Anvendelser. Koden kan f.eks. angive Beboelse, Landbrug, Industri, Institutioner mv.
og benyttes til statistik på solgt vandmængde i m³.
Efter beregning af periodeopkrævning kan der udskrives en forbrugsliste sammentalt
efter Anvendelseskoder.

Zone 1 og Zone 2 vælges i listeboksen udfra de oprettede zoner under Filer – Zoner.
Der er altså mulighed for at inddele forbrugeren i forskellige geografiske områder, f.eks.
Nord, Syd, Vest og Øst.
Efter beregning af periodeopkrævning kan der udskrives en forbrugsliste sammentalt
efter Zone 1 og Zone 2.
Zoner kan også benyttes i forbindelse med sektionering af ledningsnettet samt inddeling
efter lukkelister.
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Spildevandsafgift (m³) uanset forbrug. For de forbrugere, som er enkeltudleder med
én måler, hvor forbruget på måleren er kombineret med privat og erhverv, har man her
mulighed for at indtaste et fast forbrug på opkrævning af spildevandsafgift, uanset
forbruget på måleren.

BS-Aftalenummer kan hentes ind fra Nets samt ikrafttrædelsesdato. Hvis
aftalenummeret senere afmeldes f.eks. i forbindelse med flytning, hvor fraflytter
afmelder sit automatiske træk, så vil aftalenummeret være blankt, og der vil stå en
afmeldelsesdato.
BS-Aftalenummer benyttes til hvor der opkræves kun automatiske betalinger og resten
udskrives via printer fra vandværket.
BS-Aftalenummer benyttes også til der, hvor der opkræves både automatiske betalinger
og FI-kortprimært, kan BS-aftalenummer bruges i forbindelse med advisering til de
forbrugere som har et tilgodehavende og ikke har et BS-aftalenummer. Det kan også
bruges til advisering til forbrugere, som får oplyst at beløb overføres til næste
opkrævning, hvis saldo f.eks. er mellem -100kr. og 100kr.
BS-aftalenummer kan bestilles ved Nets, således BS-aftalenummer løbende bliver
opdateret i Rambøll FAS.
Knappen Stop betaling kan anvendes til opgørelser der er sendt ud via betalingsservice
til forbrugere, som er tilmeldt betalingsservice, hvor dags dato er op til 1 bankdag før
forfaldsdato. Det kan f.eks. være hvis der er sendt en opkrævning ud, og lidt senere
bliver det oplyst, at forbruger er fraflyttet, så der skal foretages en flytteopgørelse.
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Knappen Afsend fil til PBS vælges for at sende Stop af opkrævning til Betalingsservice.

Xellent – Installationsnummer bruges i forbindelse med forbrugsafregningssystem,
som hedder Xellent. Det er typisk spildevandsselskaber, som skal modtage
forbrugstaltal fra vandværket og som anvender Xellent, hvor dette er relevant.
Rutenr til aflæsningsrute bruges til at planlægge ruter for radio-målere af mærket
Flonidan. Bemærk, for at dette er anvendeligt skal radio-modulet være tilkøbt.
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Under Kundeportal kan der dannes en ny pinkode til kundeportalen. Bruges f.eks. når
der sker en refusionsopgørelse mellem sælger og køber, således der kun skal ændres
navn, forbrugernummer og ny pinkode til kundeportalen. Bemærk Kundeportal er et
ekstra modul, der skal tilkøbes udover Rambøll FAS.

Her kan der angives om der er blevet lukket for måleren i feltet Måler er lukket samt
hvilken dato måleren er blevet lukket i feltet Måler lukket dato. Under Filer –
Udskrifter – Kombineret udskrift er det muligt at udvælge disse forbrugere gennem
feltet Måler er lukket og Måler lukket dato.
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Faktor på fast afgift kan benyttes, hvis der f.eks. er flere lejligheder, andelsboliger mv.
om 1 vandmåler og vandværket gerne vil opkræve en fastafgift for hver lejlighed mv.
BEMÆRK der kan udskrives en oversigt over forbrugernes faktor under Filer –
Udskrifter – Faktor på fast afgift.

I Opkrævning kan du vælge mellem Opgørelse – Udskriv opgørelse til printer – eller
PBS – Send opgørelse gennem Nets.

Rykker – Her kan angives, at forbrugeren kan fritages for at indgå i den almindelige
rykkerprocedure, f.eks. hvis der er aftalt afdragsordning.
Under Restancer – Tilskriv gebyrer kan der ved Gebyrtilskrivningsproceduren
angives på en liste om forbrugeren skal fritages for gebyr og årsag.

Adresse på aflæsningskort. Det kan vælges, til hvilken adresse aflæsningskortet skal
fremsendes. Der kan vælges individuelt for hver forbruger mellem flg. adresser:
•
•
•

Forbrugsadresse
Administratoradresse
Ejer adresse
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Adresse på rykkerskrivelser. Det kan vælges, til hvilken adresse rykkerskrivelsen skal
fremsendes. Der kan vælges individuelt for hver forbruger mellem flg. adresser:
•
•
•

Forbrugsadresse
Administratoradresse
Ejer adresse

Individuel opkrævning er et supplement til takstbladet. Hvis det ikke er nok med de 3
faste afgifter i takstbladet, er der her mulighed for at tilføje op til 3 faste afgifter i
Stamdata 2.
Ulempen er dog, at hver gang prisen skal ændres, skal den rettes på hver enkelt
forbruger i stedet for centralt i takstbladet, så denne mulighed skal kun benyttes, såfremt
alle de faste afgifter i takstbladet er brugt.
Bemærk at der skal indtastes både Beløb og Tekst for hver afgiftslinje.
Feltet Opkræv individuel opkrævning skal ligeledes være markeret for at blive
medtaget ved næste opkrævning.
HUSK at de relevante formularer også skal være tilrettet med koder for Individuel
opkrævning.
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Valgfri 1 og Valgfri 2 giver mulighed for at indtaste en valgfri tekst på op til 40 tegn.
•

Efter endt indtastning af alle stamdata klikkes på OK, og data gemmes.
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2.1.3 Målerstamdata
Når alle forbrugerstamdata er indtastede og gemt, kan der indlægges målerstamdata.
•
•

Find forbrugeren, som der skal indtastes målerstamdata på.
Klik én gang i Målernummer-feltet, som vist i det efterfølgende:

Herved fremkommer efterfølgende dialogboks, som også kan ses som et eksempel på
et udfyldt målerstamdatakort:

2.24
Faneblad Måler
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Målerstamdata

•

Målernummer indtastes. Der kan max. indtastes 15 tegn.

•

Serienummer.. Såfremt du ønsker at bruge et konstrueret målernummer, kan
det rigtige målernummer indtastes som serienummer.

•

Fabrikat. Målerens fabrikat/type indtastes.

•

Målertype. Der kan vælges mellem om måleren er en Selvaflæsningsmåler
eller en Radiomåler.

•

Antal cifre. For at systemet kan beregne sandsynligheden for, at måleren er
”løbet rundt”, er det nødvendigt at opgive antallet af cifre på måleren.

•

Dato installeret. Dato for installering af måleren anføres af hensyn til
vedligeholdelsen / målerkontrol.

•

Flangemål (mm). – Også kaldet byggelængde. Afstand i mellem flanger,
hvor måleren placeres.

•

Qn angiver størrelsen på måleren (m³/time)

•

Q3 er ny størrelsesangivelse i stedet for Qn, som bruges på de nye målere.

Seneste aflæsning:

•

Visning. Målervisning pr. den nedenfor angivende aflæsningsdato.

•

Aflæsningsdato. Den dato, hvor måleren er aflæst indtastes i formatet DDMM-ÅÅ, og er nødvendig, for at systemet kan beregne årsopgørelse.
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Målerinstallation

•

Placering. For at lette måleraflæsningen og fremtidig vedligeholdelse, er
oplysningen om målerens placering værdifuld. Oplysningen om målerens
placering kan også vises på selvaflæsningskortet samt
målerombytningsskemaet.

•

Skønnet Forbrug. På grundlag af det skønnede årsforbrug, udregner
systemet størrelsen på acontobeløbene, som skal opkræves.

•

Monteret. Afmærk vandret eller lodret montering eller Ikke angivet

•

Noter om måleren. Der er mulighed for at skrive en bemærkning om måleren
og målerinstallationen.

•

Gem/Skift billede. Der er mulighed for at gemme op til 3 billeder af måler/
målerinstallationen. Det 3’de billede kunne gemmes til måleren bliver
udskiftet, så billedet af målerens visning gemmes til senere dokumentation.
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Faneblad Parti

Her kan der vælges mellem de oprettede Partier under SMK - Partier.
Faneblad Parti vises kun hvis der er installeret SMK-modul.
Når felterne er udfyldt, klikkes på Ok. Herved gemmes data.
Tryk på Afslut for at forlade dialogboksen.

2.27
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2.1.4 Henvendelser

Klik på Henvendelser for at registrere henvendelser fra forbrugeren eller andre
hændelser, som ønskes registreret om forbrugeren på en bestemt dato.

•

Klik på Ny.

Indtast Dato for henvendelse – tryk d for dagsdato og vælg derefter Type af
henvendelse. Der skal også tages stilling til om henvendelsen må slettes, som angives i
feltet Må ikke slettes., når der vælges Slet gamle data i Rambøll FAS. Og om
henvendelsen må kopieres til ny forbruger ved flytteopgørelse i feltet Kopier til ny
forbruger ved flytteopgørelse.

Derefter indtastes Bemærkning til henvendelse fra forsyningens personale.
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•
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Dernæst kan der klikkes på OK for at gemme eller Fortryd, hvis du alligevel ikke
synes det er vigtigt at gemme henvendelsen.

Når henvendelsen er gemt kan den ses i oversigten over Henvendelser på forbrugeren
med angivelse af Dato, Initialer, Henvendelsestype, Må ikke slettes, Kopier ved
flytning, Antal vedhæftede filer og den indtastede Tekst. Bemærk den blå klips, der
står til venstre for Henvendelser i fanebladet. Det indikerer, at der ligger noget i
henvendelser.

Efterfølgende er det muligt at
•
•
•

•

Oprette en ny henvendelse med knappen Ny
Redigere en eksisterende henvendelse med knappen Ret
Slette en oprettet henvendelse med knappen Slet

Klik på OK hvis du ønsker at slette henvendelsen.

2.30

Forbrugere – menuen

Det er også muligt under Henvendelser, at tilføje filer for Word, Excel, PDF, Outlook
mail, Tekst og billeder i formaterne bmp, png, jpg og gif.
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Det er muligt at vælge knappen
Tilføj fil for at tilføje en af
ovennævnte filer. Det er også
muligt fra MS Outlook, at
trække en e-mail over i feltet
under knappen Tilføj fil. De
andre filer kan også trækkes fra
en stifinder over i feltet under
knappen Tilføj fil.
For sletning af en fil i
Henvendelser markeres denne
fil ved at klikke på den og
herefter vælge knappen Slet fil.
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Eksempel på nogle af de formater, som kan gemmes under Henvendelser

Forbrugere – menuen
2.1.5 Status

•

Klik på Status for at få oversigten frem:

2.33

2.34

Forbrugere – menuen

Betalinger:
I rammen Betalinger ses en oversigt over opkrævninger og ind-/udbetalinger.

Lognr.
Hver postering gemmes med et lognummer, som er et fortløbende ”bilagsnummer”, som
opdateres af Rambøll FAS. Lognr. svarer til kørselsnummeret på det bilag, som dannes
af systemet.
Bilag for hver lognummer kan ses i Opkrævninger – Runlog oversigt
Dato er datoen for oprettelse af posteringen/kørslen. Det kan være den dag
opkrævningen er dannet, eller den dag indbetalingen er foretaget.
Tekst beskriver hvilken postering, der er tale om og minder i princippet meget om en
kassekladde i et finansbogholderissystem.
Type angiver den type kørsel, som er foretaget i systemet. Den kan have flg.:
Art
Opkrævninger

Type
Aconto
Periode
Flytte

Beskrivelse
Aconto opkrævning
Periode opkrævning
Flytteopgørelse

Indbetalinger

FI-kort
Automatisk
Giro 1
Giro 2
Bank 1
Bank 2
Bank 3
Bank 4
Kasse
Tilbageført

Indbetalt via FI-kort fra PBS (manuel)
Indbetalt via automatisk træk fra PBS
Indbetalt via girokonto 1
Indbetalt via girokonto 2
Indbetalt via bankkonto 1
Indbetalt via bankkonto 2
Indbetalt via bankkonto 3
Indbetalt via bankkonto 4
Indbetalt via kassekonto
Tilbageført
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Antal enheder er typisk antal m³, som opkrævningen lyder på.
Pris pr. enhed er typisk prisen pr. m³.
Debet eller Kredit er beløbet på forbrugeren, der enten opkræves = Kredit eller
modregnes/indbetales = Debet
Start-, Slut-, og Forfaldsdato angiver periodeafgrænsningen ved en opkrævning samt
sidste rettidige indbetalingsdato
Saldo angiver forbrugerens aktuelle saldo for hver transaktion/lognummer og fuldender
overblikket over kontoudtoget på forbrugeren.

Opgørelse
Det er muligt at udskrive en opgørelse til skærm, f.eks. ved henvendelse fra en
forbruger, der har spørgsmål til sin regning.

2.36

•

Klik på Ok
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Eksempel på opgørelse:

2.37

2.38
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Gebyrer:
I rammen Gebyr ses en oversigt over gebyrerne.

•

Ønskes der at blive tilføjet et manuelt gebyr kan dette udføres ved at klikke i
rammen Gebyrer.

•

Klik på Ny

Dato for oprettelse af Gebyr oprettes automatisk. Logteksten kan ændres, hvis det
ønskes at give en mere udførlig beskrivelse af gebyret.
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Desuden kan det angives om gebyret skal være Momsfri eller Momspligtig i henhold
til gældende lovgivning.
•

Klik på OK for gemme gebyret, som vil blive opkrævet ved næste opkrævning.

Statuskoden viser Ikke Afr, som betyder at gebyret ikke er afregnet endnu.
Når gebyret er afregnet vil der i Status stå Afregnet.
Ønskes et ikke afregnet gebyr slettet/rettet, klikkes på linjen med gebyret.

Der kan nu klikkes på:
•
•
•
•

Ny for at oprette et nyt gebyr
Slet for at slette gebyret
Ret for at rette gebyret.
Afslut for at afslutte Ret gebyrer

2.40
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Målere
I rammen Målere ses de målere, der har været installeret samt den nuværende måler,
der er installeret. Den nuværende måler, som er installeret, har status som Aktiv. De
andre er blanke.
Ved at klikke på linien med det aktuelle målernummer vil indholdet af rammen
Aflæsninger tilpasses oplysningerne for dette målernummer. Felterne har følgende
betydning:

Målernummer

Målerens nummer max. 15 tegn. Det kan både være tal
og bogstaver.

Cifre

Antal cifre på måleren

M3 Målerskift

Såfremt der er foretaget en målerudskiftning, kan det
ikke-afregnede forbrug fra den nedtagne måler flyttes
over på den aktive måler.

Installeret

Målerens installationsdato.

Status

Aktiv= Aktive eller aktuelle måler. Det er den måler,
som er installeret på forbrugsadressen.
Blank= Nedtaget måler som engang har været
installeret på forbrugsadressen.

Skønnet

Skønnet årsforbrug på måleren. Bruges ved beregning
af aconto opkrævninger.

Placering

Henvisning til målerens fysiske placering.

Aflæsning
beregnet

Blank = Der er ikke beregnet aflæsning.
Ja = Der er beregnet aflæsning.
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Dobbeltklikkes på den Aktive måler kan der indtastes et ekstra forbrug i feltet Forbrug
fra målerskift og rettes i det skønnede forbrug:

.
•

Indtast forbruget og klik på Ok for at gemme.

Aflæsninger
I rammen Aflæsninger ses oplysning om aflæsningerne på den måler, der er valgt under
rammen Målere. Som standard er måleren med Status = Aktiv valgt. Felterne har
følgende betydning:

Målernummer

Målerens nummer max. 15 tegn. Det kan både
være tal og bogstaver.

Dato

Dato for målervisning

Visning

Målerens visning i hele m³

Kode

Skønnet

Telefon

Anslået

KMD

Forbruger

Pulsmåling

Kontrol

Egenkontrol vandværk

Internet

Egenkontrol forbruger

Radio

2.42
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Dobbeltklikkes I feltet med aflæsninger kan aflæsningerne rettes, såfremt der ikke har
været opkrævet en Periode-/Årskørsel.
•

Klik på den aflæsning, der skal rettes og klik på Ret.

•

Foretag rettelse og klik på Ok for at gemme rettelsen og dernæst Afslut.
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Forbrug
I rammen Forbrug ses oplysning om forbruget for de periodeopkrævninger, der er
blevet opkrævet for denne forbrugeradresse. Felterne har følgende betydning:
Lognr.
Målernr.
Startdato
Slutdato
Forbrug

Lognr. for periodeberegningen.
Den måler, hvor på periodeberegningen er foretaget.
Dato for målerens startaflæsning for perioden.
Dato for målerens slutaflæsning for perioden
Det beregnede forbrug i periodeberegningen evt. med
forbrug fra målerskift.

2.44
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2.1.5 Faktura

•

Klik på Faktura for at få oversigten frem.

Her får du et overblik over de fakturaer, som forbrugeren kan opkræves ved siden af de
almindelige driftsbidrag. Faktura dannes under menupkt. Faktura og beskrives i et
kapitel for sig.
Hver faktura registreres med et Fakturanr. og hver faktura kan bestå af flere
fakturalinjer.
Hver postering gemmes med et Lognr, som er et fortløbende ”bilagsnummer”, som
opdateres af Rambøll FAS. Lognr. svarer til kørselsnummeret på det bilag, som dannes
af systemet. Bilag for hver Lognr kan ses i Opkrævninger – Runlog oversigt
Dato er datoen for oprettelse af posteringen/kørslen. Det kan være den dag
opkrævningen er dannet, eller den dag indbetalingen er foretaget.
Faktype beskriver hvilken postering, der er tale om og minder i princippet meget om en
kassekladde i et finansbogholderissystem.
Varenummer er nummeret på varen I varekartoteket.
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Varenavn er navnet på varen I varekartoteket.
Antal er antallet at fakturerede varer
Enhed kan være stk., timer, dage, mdr., år
Pris er enhedsprisen på varen
Beløb er summen af antal enhedspriser for den enkelte vare.
Forfaldsdato er sidste rettidige betalingsdato.
Saldo angiver forbrugerens aktuelle saldo for hver transaktion/lognr. og fuldender
overblikket over kontoudtoget på forbrugerens fakturaer.

Det er muligt at udskrive en faktura til skærm, f.eks. ved henvendelse fra en forbruger,
der har spørgsmål til sin regning.
Klik på Print faktura
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•

Klik på Ok
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Eksempel på faktura:
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Det er muligt at udskrive et brev til forbrugeren. Brevet er et af de
standardbreve/målerombytningsskema, som er tilpasset i
formularmodulet.
Dette er en genvej til Udskriv breve, i stedet for at skulle vælge Filer –
Udskrifter – Standardbreve.

•

•

Klik på Print brev

Vælg et brev/målerombytning i oversigten og klik på Udskriv. BEMÆRK, hvis
Email-modul er installeret er det også muligt at sende brev fra Email-modul.
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Ret poster:

Det er ligeledes muligt at rette en udsendt opgørelse til en forbruger.
Hvis forbrugeren henvender sig ang. den sidst udsendte opkrævning
kan du vælge Ret poster i forbrugerbilledet. Bemærk at det kun den
sidst beregnede opgørelse, der kan rettes.
•

Klik på Ret poster

2.50
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Først vælges den opgørelse, der ønskes ændret. Det er kun ved Periode- Aconto
opgørelse, det er muligt at vælge mellem Periode og Aconto, ellers er det kun den
sidste opgørelse, der kan rettes.

Hvis der vælges Periode, bliver der også mulighed for at rette målerens visninger og
dermed forbrug.
Ved rettelse af en periodeopkrævning anbefales det først at rette målerens visninger i
Ret Forbrug og dernæst opgørelsen med knappen Ret.

•

Klik på Ret Forbrug

•

Klik på linjen med måleren

2.52
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F.eks. hvis målervisningen skal ændres fra 237 til 337 indtastes dette i Ultimo visning
og der trykkes på tabulatoren. Husk at opdatere skønnet forbrug.
Koden for målervisningen skal også ændres fra Skønnet til Forbrugeraflæst.

•

Klik derefter på OK for at gemme rettelsen på måleren.
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•

Du ser nu det færdige resultat af rettelsen. Klik på Afslut.

•

Klik på Ret for at rette periodeopkrævningen.

2.53
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•
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Ret Antal enheder (m³) fra 211 til 311 Bemærk at beløb, moms og Saldo ændres
automatisk.
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•

Klik på Ok for at gemme denne ændring. Herved fremkommer den tilhørende
aconto-opkrævning, der er med sammen med årsopgørelsen.

•

Vælg dernæst Helårlig Aconto, da skønnet forbrug også er ændret og dermed
aconto opgørelsen.

2.56
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•

Klik på Ret for at rette Aconto opgørelsen.

•

Ret Antal enheder (m³) fra 211 til 311. Bemærk at beløb, moms og Saldo ændres
automatisk.
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•

Klik på Ok for at gemme ændringen.

•

Klik på Afslut for at afslutte Ret posteringer. Der udskrives et Bilag for rettelsen
på printeren. Er der integration til Finansbogholderi, vil dette blive sendt.

2.58
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Tilbageførsel af opkrævning:
Det er muligt at tilbageføre seneste opkrævning på en forbruger ved at vælge
knappen Tilbagefør i Ret poster.
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Vælg knappen OK for at tilbageføre aconto-opkrævningen.
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Tjek for ret:
Det er muligt at undersøge om, der tidligere har været rettet på en forbrugers
opkrævninger. Det kan være flere år tilbage, at denne hændelse kan være foretaget.

•

Klik på Tjek for ret

Der udskrives et sumbilag for evt. rettelser:
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Navigatorens andre muligheder:

Kort: Ved installation af GeoGis GRAF kan adresse opslag fra Rambøll FAS
integreres i GeoGIS GRAF..

Betalinger: Genvej til menuen Indbetalinger (og udbetalinger), med den aktuelle
forbruger valgt.
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Send SMS: Mulighed for afsendelse af tekstbesked (SMS), når modulet SMS er
installeret.

2.64
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Det er muligt at skrive en SMS – besked og gemme den som skabelon, hvis du ønsker at
benytte samme SMS skabelon flere gange. Det kan f.eks. være nyttigt information til
forbrugeren ved forskellige hændelser, f.eks.:
•
•
•
•
•

Ledningsbrud
Information om planlagt gravearbejde
Rykke for manglende aflæsning
Aftale for målerskift
Beredskab (evt. kogepåbud)

Det er muligt at benytte flettefelter i skabelonen (sms'en) svarende til de lyseblå felter,
dvs.:
•
•
•
•

By
Vejnavn
Hus nr
Dato og Tid

Det er også muligt at slette en eksisterende skabelon og en eksisterende skabelon kan
også overskrives af en tilrettet skabelon.
Bemærk, at der kan vælges at medtage adresser fra BBR både Administrator- og Ejeradresse.
Bemærk der sendes kun den samme adresse en gang, hvis den findes både under
forbruger-adresse samt ved opslag i BBR.
Ved valg af knappen Næste fremkommer følgende skærmbillede
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Her er der mulighed for at angive en besked på vandværkets hjemmeside, som svarer til
det der bliver sendt ud på SMS til alle forbrugerne, så de forbrugere, som ikke får
SMS’en kan se beskeden på vandværkets hjemmeside.
Der skal indtastes en overskrift samt en gyldighedsperiode.
Der kan i øvrigt angives egenskaber på beskeden, som kan vælges fra og til. Der kan
tilvælges enten eller og både og
•
•

Kritisk
Kræver særlig opmærksomhed

Og så kan der angives en SMS-besked, som kan læses på vandværkets hjemmeside.

2.66
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SMS Adr.: Det er muligt at tilføje ekstra SMS adresser og mobilnumre på forbrugeren,
f.eks. hvis der er en administrator og evt. ejer registreret på forbrugeradressen.
Administrator adressen kan overflyttes automatisk ved flg. kørsel: Filer – Opsætning –
Valider administrator adresser imod CPR

Det er muligt at tilføje flere SMS adresser og registrere disse enten med adresse eller
mobilnummer.
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SMS henvendelse status på forbruger

Ved valg af Vis sms ses ovenstående billede hvor status på enkelte SMS’er ses nederst.

2.68
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Aconto: Kørsel af Enkelt Aconto kun på den forbruger, som er søgt.

Der angives Dato slut og Dato forfald og det kan vælges at der udskrives girokort på
forbrugeren.
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Periode: Kørsel af Enkelt Periode kun på den forbruger, som er søgt.

Der angives relevante datoer for Dato start, Dato slut, Dato forfald og Dato bogføring.

2.70
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Du kan også sende opkrævningen via PBS – Opkrævninge/Udbetalinger –
Flytteopgørelser / Enkelt Aconto
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FI-Kort info

For hver opkrævning der sendes gennem Nets vil der for de forbrugere, som får tilsendt
et FI-kort fra Nets, blive sendt en fil fra Nets, en 686-leverance, som indeholder
oplysning om
• FI-korttype
• Papir indbetalingskort
• Elektronisk indbetalingskort (i netbank)
• Ikke placerbart
• Hvilket beløb de er blevet opkrævet’
• Hvilken forfaldsdato
• Lognummer på den opkrævning det vedrører
Dvs. det er en kvittering fra Nets om hvordan de har sendt FI-kortet ud til forbrugeren,
og det er en fin service til forbrugeren, hvis forbrugeren henvender sig omkring dette,
f.eks. hvis forbruger har fået en 1. rykker og kontakter forsyningen, og oplyser, at der
ikke er blevet modtaget en opkrævning. Så vil dette være en dokumentation, der kan
bruges.

2.72
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Emails:

Knappen Emails viser en oversigt over de e-mails, der er sendt. Oversigten er opdelt i
•
•
•

Opkrævninger
Aflæsningskort
Breve

Det er muligt at udvide-/indskrænke datointervallet for at se hvilke e-mails der er sendt
ud i en given periode.
Knappen Vis ud for hver e-mail viser indholdet i Email’en i et nyt skærmbillede, og
viser også eventuelt vedhæftede filer.
Se eksempel på næste side
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Ved dobbeltklik på vedhæftet PDF-fil (Se næste side)
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Vis på Google
Da det sommetider kan være rart at se, hvor den enkelte adresse befinder sig på et kort,
eller om et stort forbrug skyldes det er en gård med dyr, eller om det er parcelhus kan
nemmere ses via Google Maps.
BEMÆRK! Forbrugsadresserne skal være CPR-valideret får Vis på Google kan
fungere.

F.eks vil der her ved valg af Vis på Google blive vist følgende

2.76

Og et sattellitbillede vil blive vist som

Forbrugere – menuen

Forbrugere – menuen

2.77

Flytning
Knappen Flytning anvendes, når en forbruger fraflytter.
Før der foretages flytteopgørelse for en forbruger er det en god ide, at hente alle filer fra
Betalingsservice, således man kan se om fraflytter er tilmeldt betalingsservice.
Hvis fraflytter er tilmeldt betalingsservice og der er en opkrævning sendt ud, som ikke
er forfalden nu er det en god ide, at standse betalingen under PBS – Stop autoamatisk
betaling.
Hvis fraflytter er tilmeldt betalingsservice kan flytteopgørelsen med fordel også sendes
til betalingsservice i henhold til de afleveringsfrister betalingsservice har.
Det kan også være en god ide, at udfylde administrator i forbrugerbilledet med navn og
adresser hvor fraflytter flytter heninkl. telefonnumre og e-mail på fraflytter inden
knappen flytning anvendes.

2.78
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Ved valg af knappen Flytning fremkommer følgende skærmbillede

Først skal der indtastes en forfaldsdato. Hvis der ønskes at sende via betalingsservice,
hvor en evt. gældende betalingsaftale skal udnyttes, så skal forfaldsdato angives i
forhold til afleveringsfrister til betalingsservice.
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Forfaldsdato er angivet med 01.04.20 som i dette tilfælde er den tidligste forfaldsdato i
forhold til afleveringsfrister ved betalingsservice, hvor forbrugerens betalingsaftale kan
benyttes.
Herefter udfyldes feltet Ny aflæsning og dato i feltet Opgørelsesdato, som bruges til
beregning af fast afgift. Flyttegebyr vil være automatisk angivet med det, som er angivet
under Filer – Priser – Gebyrer.
BEMÆRK. Der kan ikke beregnes flytteopgørelse over 2 afregningsår. Hvis en
forbruger flytter i starten af et nyt opkrævningsår uden det forrige afregningsår endnu
ikke er afregnet, så er man nødt til at flytte forbruger over i en opkrævningsgruppe, hvor
kun denne forbruger er og beregne en årsopgørelse for det forrige afregningsår og
herefter beregne en flytteopgørelse for resten i det nye afregningsår.
Felterne i Ny adresse skal være udfyldt. Hvis der er oplyst telefonnumre og e-mail på
fraflytter, kan det være en god ide, at udfylde felterne under Administrator først. Ellers
kan man så her udfylde Navn og adresse.
Vælg knappen Beregn.
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Hvis flytteopgørelsen kan godkendes, vælges knappen Ok.
Ellers vælges knappen Fortryd, og der ændres på de tal man evt. har tastet forkert.
I dette tilfælde vælges knappen Ok. Der fremkommer følgende opgørelse på skærmen.

Forbrugere – menuen

2.81

Det er muligt at sende opgørelse på E-mail under knappen Send som Email¸hvis
Microsoft Outlook er installeret, eller gemme den som PDF-fil eller udskrive
opgørelsen på printer og sende den til fraflytter.
Skærmbilledet forsvinder enten ved at vælge Udskriv til printer eller ved at vælge Afslut
vis udskrift.
Herefter fremkommer skærmbillede til at oprette ny forbruger.

2.82
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Hvis der ikke skal oprettes nogen ny forbruger, fordi installationen er nedtaget, så
vælges knappen Fortryd.
Hvis der skal oprettes en ny forbruger, fordi det er en normal flytteopgørelse, så
udfyldes Navn, adresse og kontaktoplysninger i ovenstående skærmbillede for
henholdsvis Forbruger, Administrator og Ejer. Også EAN-oplysninger, hvis tilflytter er
en EAN-kunde.
Under faneblad Stamdata 2 vælges takstblad, opkrævningsgruppe mv, som typisk er det
sammen ved en flytteopgørelse.
Der tages stilling til om feltet Udfør aconto på tilflytter skal udfyldes, og evt. om feltet
Medtag ejer fra tidligere forbruger skal til- eller fra-vælges. Ligeså med
tilflytningsgebyr.
Da afregningsåret i dette tilfælde er 01.01.19 – 31.12.19 og Datotilsluttet er 01.12.19
kan det give mening at undlade at sende aconto for en måned. Det afhænger dog lidt af
hvornår årsopgørelsen forfalder i det nye år.
For eksemplets skyld vælger vi, at der skal beregnes en aconto for 01.12.19 til 31.12.19
med samme forfaldsdato som fraflytter.
Herved kan ses hvordan skærmbillede kan se ud på tilflytter, før der vælges opret på
næste side
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Knappen Opret vælges

2.83
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Feltet Datoslut udfyldes med 31.12.19.
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Herefter vælges knappen Ok for at beregne aconto på tilflytter.
Der fremkommer følgende skærmbilled

2.85
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Som er aconto på tilflytter.
Det er muligt at sende opgørelse på E-mail under knappen Send som Email¸hvis
Microsoft Outlook er installeret, eller gemme den som PDF-fil eller udskrive
opgørelsen på printer og sende den til fraflytter.
Skærmbilledet forsvinder enten ved at vælge Udskriv til printer eller ved at vælge Afslut
vis udskrift.
Herved er flytteopgørelse færdig og tilflytter er oprettet og der er beregnet en aconto på
tilflytter.
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Nederst til højre på skærmbilledet under Forbrugere er der markeret med rødt
FLYTTET. Herved er det ikke muligt at beregne flere opkrævning på
fraflytter udover rykkergebyr, hvis flytteopgørelse ikke bliver betalt
rettidigt.
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Tilflytter er også oprettet, hvor sidste ciffer i forbrugernummer er hævet med et et-tal,
således det er muligt at både fra- og til-flytter kan lægge ved siden af hinanden.
Hvis fraflytter er tilmeldt betalingservice kan flytteopgørelsen sendes via
betalingsservice, således lige til det sidste kan få gavn af sin tilmelding til
betalingsservice.
For at sende via betalingsservice vælges

Der fremkommer følgende skærmbillede
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Vælg feltet Flytteopgørelser / Enkelt Aconto
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Marker både fra- og tilflytter og knappen med pil til højre i midten af skærmbilledet.

Vælg knappen Dan PBS fil Automatiske træk + Indbetalingskort.
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Vælg knappen Gem(Save). Der fremkommer nyt skærmbillede.
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Her ses både fra- og til-flytter. Hvis opgørelsen på fra- og tilblytter kan godkendes, så
vælges knappen Afsend fil til PBS.
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Skift måeler / Målerudskiftning:
Generelt
Der skal udføres en målerudskiftning, hvis en måler er gået i stå, er frostsprunget eller
blot skal renoveres pga. alder.
Målerens forbrug gemmes i systemet og afregnes ved den næste periodeopgørelse. Hvis
forbrugeren flytter inden da, medregnes forbruget i flytteopgørelsen.
Antallet af målerudskiftninger, som kan udføres i en periode, er ubegrænset.
Forbruget fra de udskiftede målere opsummeres og kan for hver enkelt forbruger ses i
menuen Forbrugere – Status.
Det er muligt at sende en kvittering enten via e-mail hvis forbruger har en e-mail og
Email-modulet er tilkøbt. Ellers kan der udskrives en kvittering. Det sættes op i Filer –
Opsætning – Indstillinger, Faneblad Indstillinger.

2.94

Forbrugere – menuen

Måler skiftes under Forbrugere med knappen Skift måler.

I venstre halvdel af skærmbilledet vises måleren, som skal udskiftes. Her kan indtastes
målervisning ved nedtagning f.eks. 437.
Aflæsningskoden kan angives som Kontrol, Skønnet eller Ansllået.
Typisk bruges Kontrol, når en autoriseret person godkendt af vandværket skifter
måleren, og måleren ikke fejler noget.
Hvis måleren er gået i stå eller man ikke kan læse hvad der står under glasset, så kan
man vælge Anslået ud fra tidligere Års forbrug. Skønnet er mest hvis måleren er helt
væk.
I højre halvdel af skærmbilledet kan der indtastes oplysninger om den nye måler samt
der er mulighed for at ændre/tilføje nogle stamdata på forbrugeren. Der skal som
minimum på den nye måler indtastes Målernummer, Skønnet forbrug, Antal Cifre, Start
visning, Målerskift dato.
Skønnet forbrug er forudfyldt med skønnet forbrug fra nedtagen måler, Antal cifre fra
gammel måler, samt Qn- og Q3-størrelse.
Det kan også angives om måleren er monteret Vandret, Lodret eller Ikke angivet.
Der kan ligeledes indlægges billeder af nedtagen- og ny måler.

Forbrugere – menuen

2.95

Vælg knappen Afslut hvis du ønsker at fortryde målerskiftet, f.eks. hvis du opdager du
er inde på en forkert forbruger.
Vælg knappen Godkend hvis du vil gennemføre målerskiftet. Målerskiftet gennemføres.
Da der er valgt at sende kvittering på målerskift og der er en e-mail jni@ramboll.dk på
forbruger og Email modul er tilkøbt fremkommer følgende skærmbillede

2.96

Forbrugere – menuen

Ved klik på knappen Vis fremkommer følgende skærmbillede

Forbrugere – menuen

2.97

Ved at vælge fanebladet Opret og afsend email fremkommer følgende skærmbillede

2.98

Forbrugere – menuen

Som det ses, er der 2 jpg i rammen Vedhæftede filer. En for Nedtaget måler og en for
Opsat måler.
Ved at dobbeltklikke på Nedtaget måler fås følgende billede frem

Forbrugere – menuen
Og for Opsat måler

Der kan så skrives en lille tekst

Knappen Send emails sender kvittering af målerskift frem til forbrugeren.

2.99

2.100
menuen
Modtaget i MS Outlook ser kvitteringen således ud

Forbrugere –

Forbrugere – menuen

2.101

Hvis Email modulet ikke er anskaffet, så kan kvittering for målerudskift printes ud, som
det ses i det følgende:

Knappen Skift måler vælges.

2.102
menuen

Forbrugere –

Målerudskiftningsbilledet udfyldes med relevane data, og der vælges Godkend.
Der fremkommer følgende skærmbillede

Som både kan gemmes som PDF og udskrives til Printer

Forbrugere – menuen

2.103

2.104
menuen

Forbrugere –

Ændring af forbrugernummer
Ændring af forbrugernummer kan forekomme, når kommunen giver besked om, at en
forbruger har fået ny adresse, f.eks. ved en husstand, som lægger op til 2 veje, hvor
kommuen vil have udkørsel ændret til den 2. vej.
Når forbrugeren er tilmeldt til betalingsservice er det på baggrund af
forbrugernummeret i Rambøll FAS, som bliver hægtet op på et PBS-aftalenummer.
Hvis forbrugernummeret ændres, så gælder aftalen ikke længere. Derfor er det
nødvendigt at sende en ”kundenummer-ændring” til Betalingsservice, hvilket sker på
følgende måde i Rambøll FAS.

Vælg Forbrugere

Der vælges Birkelunddalen 4, som har en betalingsaftale

Forbrugere – menuen

Der vælges knappen Ret

Der vælges Bjergmarken 2, som eksempel

2.105

2.106
menuen

Forbrugere –

Vejkoden er 0687 og husnummeret er 2, som gerne skulle afspejles i
forbrugernummeret.
Derfor skal det nuværende forbrugernummer ændres fra 0570 004 0 0 til 0687 002 0 0.

Forbrugere – menuen

2.107

Ved valg af OK-knappen fremkommer følgende skærmbillede

Ved spørgsmål om det er korrekt, at vejkoden skal ændres vælges der Ja (=Yes).

2.108
menuen

Forbrugere –

Vælg knappen Ja (=Yes)

Vælg knappen Afsend fil til PBS, og betalingsaftalen bliver ændret.

Forbrugere – menuen

2.109

Stop Betaling:

Knappen Stop betaling til højre for aftalenummeret i rammen BS-Aftalenummer kan
anvendes til opgørelser der er sendt ud via betalingsservice til forbrugere, som er
tilmeldt betalingsservice, hvor dags dato er op til 1 bankdag før forfaldsdato. Det kan
f.eks. være hvis der er sendt en opkrævning ud, og lidt senere bliver det oplyst, at
forbruger er fraflyttet, så der skal foretages en flytteopgørelse.

2.110
menuen

Forbrugere –

Knappen Afsend fil til PBS vælges for at sende Stop af opkrævning til Betalingsservice.

