Opkrævninger - menuen

3.1

3. OPKRÆVNINGER – MENUEN
Generelt
Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype,
at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger, der udføres, posterer nye
data i databasen. Et strømsvigt eller andet nedbrud midt i beregningerne vil betyde, at
der vil være forbrugere, der er blevet beregnet og andre, der ikke er.
Bemærk, at alle forbrugere for en given opkrævningsgruppe beregnes på én gang ved en
aconto- eller en periodeberegning.

3.1 Aconto - opkrævning
Generelt
Inden der kan sendes acontorate til forbrugerne, skal opkrævningerne for den enkelte
forbruger først beregnes af systemet. Inden beregning af aconto er det en god ide, at
kontrollere
• om alle forbrugere er i den opkrævningsgruppe, der skal beregnes for. Det kan
kontrolleres under Filer – Opkrævninger, hvor der for hver
opkrævningsgruppe vælges knappen Vis alle forbrugere i denne
opkrævningsgruppe. Ellers kan en opkrævningsgruppe flyttes til en anden
opkrævningsgruppe under Filer – Opsætning – Flyt opkrævningsgruppe
• om alle priser er indtastet korrekt for det relevante afregningsår. Filer – Priser –
Takstblad.
• om alle øre-differencer og andre restancer på EAN-kunder er udlignet.
Restanceliste for EAN-kunder. Restancer – Udskriv restanceliste
• om alle indbetalinger fra betalingsservice er indlæst. PBS – PBS oversigt –
knappen Hent alle filer.

Procedure

•

Vælg Opkrævninger - Aconto

3.2

•
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Svares der Ja i dialogen, fremkommer efterfølgende dialogboks. Svares der Nej,
vender programmet tilbage til hovedmenuen, og funktionen afbrydes. Svares der
Foretag sikkerhedskopi startes menuen for sikkerhedskopiering, klar til
kopiering.

I
•
•

I dialogboksen indtastes Dato start og Dato slut, Dato forfald for aconto’en samt
Bogføringsdato, som standard er dags dato. Formatet er dd-mm-åå.
I listeboksen ved Opkrævningsgruppe vælges blandt de definerede
Opkrævningsgrupper.
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Det er ligeledes muligt at beregne opkrævningen efter dato eller i Rater pr. år.
Hvis der vælges 2 Rater opdeles året i 2 lige store rater, dvs. at Fast afgift divideres med
2 samt skønnet forbrug.
•

Hvis du vil fortryde igangsætningen af beregningen, vælges Afslut.

•

Klikkes der på Ok, gennemløbes hele opkrævningsgruppen, og beregningen
foretages for hver enkelt forbruger. Det er herefter muligt at se beregningen for
hver enkelt forbruger under Forbruger – Status.

Forbrugerens Takstkode hentes fra Takstbladet med de tilhørende priser for fast afgift
og de variable priser på f.eks. vandforbrug, vandafgift, afledningsafgift osv.
Efter beregning udskrives et sum bilag til printer, til brug i finansbogholderiet.

3.4
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Eksempel på udskrift:

Derefter kan aconto opkrævninger kontrolleres. Kontrol af opkrævninger kan udføres
således.
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En stikprøvekontrol af de beregnede opkrævninger foretages ved at vælge Forbrugere
– Status – Betalinger og finde en række forbrugere frem og kontrollere de beregnede
tal.
- eller:
En udskrift af alle opkrævninger via Opkrævninger – Udskriv aktuel
opkrævningsliste.

Vælg Opkrævninger – Udskriv aktuel opkrævningsliste.

•

Normalt klikkes her på Udskriv for at se hele listen og normalt er det altid det
aktuelle lognummer, som benyttes, da udskriften udskrives efter en beregnet
opkrævning.

3.6
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Der er dog mulighed for at vælge et andet lognummer, hvis der er behov for at vælge en
anden opkrævning, f.eks. hvis der opkræves for forskellige opkrævningsgrupper, så
listen indeholder de rigtige forbrugere med den aktuelle opkrævning.
Ønskes der et overblik over de forbrugere, som skal have penge tilbage, kan du vælge
Medtag kun negative saldi.
Ønskes kun udskrift af en summation for at få overblik over summen af beløb samt
oversigt over hvor mange der har tilgodehavender og hvor mange der skal opkræves kan
Udskriv kun Summation vælges.
Ønskes kun udskrift af EAN-kunder for at få et overblik deres posteringer og restancer,
da restancerne ikke medtages i NemHandel, så kan Udskriv kun EAN kunder vælges.
Eksempel på listen med de enkelte forbrugere.

De fleste kigger på saldoen yderst til højre på listen for at se om der er nogen
forbrugere, der har et stort beløb, som de enten skal opkræves eller har til gode.
Tilgodehavender er der altid stor fokus på!
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Summation udskrives altid til sidst i listen – Aktuel opkrævningsliste.
Her får du et overblik over totalerne for de enkelte driftskonti samt beløb større end, lig
med og mindre en kr. 0,00
I forhold til de opkrævningsgrænser der er defineret for hver opkrævningsgruppe
angives det hermed hvor mange forbrugere, der vil kunne blive overført til en PBSopkrævning og hvor mange der vil blive udskrevet som en opgørelse til printer.
Ved overførsel til PBS vil der blive angivet antal og beløb for PBS-opkrævninger og
PBS-udbetalinger. For PBS-udbetalinger vil der blive angivet antal og beløb for de, som
har aftalenummer ved PBS og antal og beløb for de, som ikke har et aftalenummer ved
PBS. Der vil også blive angivet en total i antal og beløb, som sendes gennem PBS.
Der vil også blive angivet antal og beløb for overførsel til NemHandel for henholdsvis
Fakturaer(Opkrævninger), Kreditnotaer(Udbetalinger), nul-beløb samt ikke medtagne
restancer på NemHandel.
Beskrivelse af overførsel af opkrævninger til PBS beskrives i et senere kapitel.
Rambøll FAS kan udskrive en opgørelse til de forbrugere, som står på listen. Der kan
vælges mellem Opkrævninger – Udskriv opgørelser til ikke EAN kunder og
Opkrævninger – Udskriv opgørelser EAN kunder.
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Udskriv opgørelser:

•

•

Vælg Opkrævninger – Udskriv opgørelser

Klik på Udskriv og du får alle de forbrugere fra Aktuel opkrævningsliste, der er
angivet som opgørelse i opkrævningstypen udskrevet.
Der er dog mulighed for at vælge et andet lognummer, hvis der er behov for at vælge
en anden opkrævning, f.eks. hvis der opkræves for forskellige opkrævningsgrupper, så
listen indeholder de rigtige forbrugere med den aktuelle opkrævning.
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Der er mulighed for at angive at udskriften af opgørelse skal starte fra et bestemt
forbrugernummer og derefter kan der vælges om udskriften skal fortsætte til et andet
forbrugernummer eller et bestemt antal.
Det er også muligt at angive Udskriv uanset Opgørelse-PBS opkrævningstype,
hvilket betyder at Opgørelse/PBS opkrævningstypen på Stamdata 2 på forbrugeren
ignoreres og hele forbrugerkartoket medtages efter ovenstående kriterier.
I forhold til den pågældende opkrævningsgruppe på det pågældende lognummer angives
til brugerens oplysning, hvad udbetalingsgrænsen er, hvilket kun benyttes i forbindelse
med en periodeopkræving.
Hvis Email-modulet er anskaffet er det muligt under Opgørelse på email til forbrugere
med email, at sætte flueben under i feltet Send opgørelse på email til forbrugere med
email. Herved vil alle de forbrugere, som har en email få tilsendt opkrævningen på
email, i stedet for at få udskrevet opgørelsen når knappen Udskriv vælges. Efter
udskrivning fremkommer nyt skærmbillede til email

Ved valg af knappen Vis fremkommer følgende skærmbillede
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Skærmbilldet lukkes og der returneres til forrige skærmbillede

Der vælges faneblade Opret og afsend email. Der fremkommer følgende skærmbillede
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Her kan angives en tekst til feltet Emne til email’en f.eks. Årsopgørelse for 2017 og
aconto for 2018. Der kan evt. tilføjes en ekstra fil. F.eks. en PDF-fil med invitation til
generalforsamling. Det kan også være oplysning om vandprøver og m.a.
Under indhold kan selve beskeden, til email’en udfærdiges.

3.12

Opkrævninger – menuen

Hvis e-mail er udfyldt under administrationsoplysninger under Filer – Opsætning –
Indstillinger – Faneblad Administration, er det muligt at afsende en test-email ved at
vælge Afsend test til forsynings email, således vandværket har en mulighed for at se
hvordan email’en ser ud, før den sendes ud til alle de forbrugere, som har en email.

Og der kan dobbeltklikkes på den vedhæftede PDF-fil.
Luk Email og der returneres til forrige skærmbillede.
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Der kan vælges mellem knapperne Opret uden afsendelse eller Send emails.
Ved valg af Opret uden afsendelse kan email udsendes senere under Email – Oversigt
Ved valg af Send emails bliver emails sendt med det samme.
Der vælges at sende med det samme ved at vælge Send emails

3.14
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Der sendes emails
Herefter er det muligt at vælge Email-modulet.

Vælg Email – Oversigt over emailudsendelser
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Her er det muligt at se for hvilke af forbrugerne hvor
•
•
•

Email er modtaget
Email status endnu ikke er tilgængelig
Email er blevet afvist

3.15

3.16

Opkrævninger – menuen

Udskriv opgørelser EAN kunder:

•

Vælg Opkrævninger – Udskriv opgørelser EAN kunder

Det er altid det seneste lognummer, som er angivet, som svarer til den opkrævning, der
lige er beregnet.
Vælg Udskriv for udskrift af opgørelser til alle EAN-kunderne på det pågældende
lognummer.
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3.2 Periode - opkrævning
Generelt
For de fleste vandværker svarer en periodeopkrævning til en årsopgørelse, dvs. en
beregning, hvor de enkelte måleres aktuelle forbrug modregnes det acontobeløb, der er
opkrævet i forhold til det skønnede forbrug.
Ligeledes modregnes den faste afgift i Takstbladet det beløb på den faste afgift, som har
været opkrævet aconto. Så det er muligt i løbet af perioden at ændre priserne på den
faste afgift med tilbagevirkende kraft.
Forud for en periodeopkrævning er der udført en række opgaver med afregningsprogrammet.
• Acontoopkrævning/er er udsendt.
• Måleraflæsningskort er beregnet.
• Måleraflæsninger er indlæst i systemet.
• Diverse journaler (restancer, aflæsningskort, osv. ) er udskrevet.
• Priser er kontrollerede, og evt. nye priser er indtastet i takstbladet.
Det vil være en god ide, at kontrollere
• om alle forbrugere er i den opkrævningsgruppe, der skal beregnes for. Det kan
kontrolleres under Filer – Opkrævninger, hvor der for hver
opkrævningsgruppe vælges knappen Vis alle forbrugere i denne
opkrævningsgruppe. Ellers kan en opkrævningsgruppe flyttes til en anden
opkrævningsgruppe under Filer – Opsætning – Flyt opkrævningsgruppe
• om alle priser er indtastet korrekt for det relevante afregningsår. Filer – Priser –
Takstblad.
• om alle øre-differencer og andre restancer på EAN-kunder er udlignet.
Restanceliste for EAN-kunder. Restancer – Udskriv restanceliste
• om alle indbetalinger fra betalingsservice er indlæst. PBS – PBS oversigt –
knappen Hent alle filer.
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Husk at tage en sikkerhedskopi før beregning af periodeopkrævning startes.
Procedure

• Vælg Opkrævninger - Periode

•

Svares der Ja i dialogen, fremkommer efterfølgende dialogboks. Svares der Nej,
vender programmet tilbage til hovedmenuen, og funktionen afbrydes. Svares der
Foretag sikkerhedskopi startes menuen for sikkerhedskopiering, klar til
kopiering.
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•
•

Felterne Dato Start, Dato slut for opkrævningen samt forfaldsdatoen
indtastes. Bemærk, at den periode som indtastes, gælder for hele
perioden/opkrævningsåret.
Opkrævningsgruppe vælges ved at klikke med musen i listeboksen.

3.19

3.20
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Eksempel 1
Hvis du opkræver vandafgiften forud med 2 rater om året, hvoraf den første acontorate
indregnes i årsopgørelsen, kan du f.eks. have følgende datoer for de enkelte rater:
1.

2.

Aconto
01.01.17
(normalt opkræves denne acontoopkrævning
sammen med en periodekørsel)
Aconto
01.07.17

-

30.06.17

-

31.12.17

Periodeopkrævningen dækker årskørsel for 2017. Herefter beregnes første acontorate
01.01.18– 30.06.18.
Procedure - eksempel 1:
Acontoopkrævninger beregnes (1-2 stk.) i løbet af 2017.
Målere aflæses f.eks. 31.12.17
Periodeopkrævningen beregnes i jan. 2018, 01.01.17 – 31.12.17
Der oprettes afregningsår for 2018, og priser rettes i takstbladet for afregningsår
2018.
Acontoopkrævning for 2018 beregnes, 01.01.18 – 30.06.18
Såfremt der ønskes udsendt en acontoopkrævning sammen med periodeopkrævning for
en given opkrævningsgruppe, er der vigtigt, at acontoberegningen foretages lige efter
periodeopkrævningen. Dvs., hvis periodeopkrævningen har lognr. 20, skal
acontoopkrævningen have lognr. 21. Dette er nødvendigt for at kunne udskrive en
samlet opgørelse til forbrugeren.
Eksempel 2
Hvis du opkræver vandafgiften bagud med 2 rater om året, hvor den sidste rate er
årsopgørelsen, kan du f.eks. have følgende dato for den enkelte rate:
1.

Aconto

01.01.17

-

30.06.17

Periodeopkrævningen dækker årskørsel for 2017.
Procedure eksempel 2:
Acontoopkrævning beregnes i juli 2017 for periode 01.01.17 – 30.06.17
Målere aflæses f.eks. 31.12.17
Periodeopkrævningen beregnes i jan. 2018 for perioden 01.01.17 – 31.12.17
Klik OK for at starte beregningen. Opkrævningsgruppen gennemløbes, og der foretages
en beregning på hver enkelt forbruger. Efter endt beregning er det muligt at se
beregningen for hver enkelt forbruger under Forbrugere – Status.
Forbrugerens takstkode hentes fra Takstbladet med tilhørende priser, faste afgifter mv.
Forbruget beregnes efter den aflæste målerstand.
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Efter periodeopkrævningen kan du se det beregnede forbrug for denne periode i
Forbrugere – Status – Målere.
I det følgende vises beregninger for mulige forbrugsafgifter, der kan opkræves:
Fast afgift 1, 2, 3 =
Vandforbrug =

fast afgift pr. år * antal dage
365
3
m forbrug * pris pr. m3

Afl. bidrag =

m3 forbrug * pris pr. m3 .

Spildev. afg. =

m3 forbrug * pris pr. m3

Vandafgift =

m3 forbrug * pris pr. m3

Der udskrives et sumbilag til printeren til brug i finansbogholderiet, efter beregningen er
foretaget for den enkelte opkrævningsgruppe:

3.22

Opkrævninger – menuen

Derefter skal de beregnede opkrævninger kontrolleres. Kontrol af opkrævninger kan
udføres således:
En stikprøvekontrol af de beregnede opkrævninger foretages ved at vælge Forbrugere
– Status – Betalinger. Find en række forbrugere frem og kontroller de beregnede tal.
eller
En udskrift af alle opkrævninger via Opkrævninger – Udskriv aktuel
opkrævningsliste.
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•

3.23

Vælg Opkrævninger – Udskriv aktuel opkrævningsliste

Normalt klikkes her på Udskriv for at se hele listen og normalt er det altid det aktuelle
lognummer, som benyttes, da udskriften udskrives efter en beregnet opkrævning.
Der er dog mulighed for at vælge et andet lognummer, hvis der er behov for at vælge en
anden opkrævning, f.eks. hvis der opkræves for forskellige opkrævningsgrupper, så
listen indeholder de rigtige forbrugere med den aktuelle opkrævning.
Ønskes der et overblik over de forbrugere, som skal have penge tilbage, kan du vælge
Medtag kun negative saldi.
Ønskes kun udskrift af en summation for at få overblik over summen af beløb samt
oversigt over hvor mange der har tilgodehavender og hvor mange der skal opkræves kan
Udskriv kun Summation vælges.

3.24
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Ønskes kun udskrift af EAN-kunder for at få et overblik deres posteringer og restancer,
da restancerne ikke medtages i NemHandel, så kan Udskriv kun EAN kunder vælges.
Eksempel på listen med de enkelte forbrugere.

De fleste kigger på saldoen yderst til højre på listen for at se om der er nogen
forbrugere, der har et stort beløb, som de enten skal opkræves eller har til gode.
•

Tilgodehavender er der altid stor fokus på!

Summation udskrives altid til sidst i listen – Aktuel opkrævningsliste.
Her får du et overblik over totalerne for de enkelte driftskonti samt beløb større end, lig
med og mindre end kr. 0,00
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I forhold til de opkrævningsgrænser der er defineret for hver opkrævningsgruppe
angives det hermed hvor mange forbrugere, der vil kunne blive overført til en PBSopkrævning og hvor mange der vil blive udskrevet som en opgørelse til printer.
Ved overførsel til PBS vil der blive angivet antal og beløb for PBS-opkrævninger og
PBS-udbetalinger. For PBS-udbetalinger vil der blive angivet antal og beløb for de, som
har aftalenummer ved PBS og antal og beløb for de, som ikke har et aftalenummer ved
PBS. Der vil også blive angivet en total i antal og beløb, som sendes gennem PBS.
Der vil også blive angivet antal og beløb for overførsel til NemHandel for henholdsvis
Fakturaer(Opkrævninger), Kreditnotaer(Udbetalinger), nul-beløb samt ikke medtagne
restancer på NemHandel.

Beskrivelse af overførsel af opkrævninger til PBS beskrives i et senere kapitel.
Rambøll FAS kan ud fra denne liste udskrive opgørelser til forbrugerne. Til ikke EAN
kunder vælges Opkrævninger – Udskriv opgørelser og til EAN kunder vælges
Opkrævninger – Udskriv opgørelser EAN kunder.
Udskriv opgørelser til ikke EAN kunder:

•

Vælg Opkrævninger – Udskriv opgørelser

3.26

•
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Klik på Udskriv og du får alle de forbrugere fra Aktuel opkrævningsliste, der er
angivet som Opgørelse udskrevet.

Der er dog mulighed for at vælge et andet lognummer, hvis der er behov for at vælge
en anden opkrævning, f.eks. hvis der opkræves for forskellige opkrævningsgrupper, så
listen indeholder de rigtige forbrugere med den aktuelle opkrævning.
Der er mulighed for at angive at udskriften af Opgørelse skal starte fra et bestemt
forbrugernummer og derefter kan der vælges om udskriften skal fortsætte til et andet
forbrugernummer eller et bestemt antal.
Det er også muligt at angive Udskriv uanset Opgørelse-PBS opkrævningstype,
hvilket betyder at Opgørelse/PBS opkrævningstypen på Stamdata 2 på forbrugeren
ignoreres og hele forbrugerkartoket medtages efter ovenstående kriterier.
I forhold til den pågældende opkrævningsgruppe på det pågældende lognummer angives
til brugerens oplysning, hvad udbetalingsgrænsen er, hvilket kun benyttes i forbindelse
med en periodeopkræving.
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Udskriv opgørelser EAN kunder:

•

Vælg Opkrævninger – Udskriv opgørelser EAN kunder

Det er altid det seneste lognummer, som er angivet, som svarer til den opkrævning, der
lige er beregnet.
Vælg Udskriv for udskrift af opgørelser til alle EAN-kunderne på det pågældende
lognummer.
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3.3 Udskriv aktuel opkrævningsliste
Generelt
Opkrævningerne kan udskrives på listeform, efter de er beregnet, og før de udsendes.
Opkrævningerne er specificeret i fast afgift, acontoforbrug etc. for hver enkelt
forbruger. Listen afsluttes med en summation. Opkrævningslisten udskrives lige efter en
beregning (Aconto eller Periode) og indeholder alle aktive forbrugere.
Listen udskrives automatisk på liggende papirformat.

Procedure

•

Vælg Opkrævninger – Udskriv aktuel opkrævningsliste
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Normalt klikkes her på Udskriv for at se hele listen og normalt er det altid det aktuelle
lognummer, som benyttes, da udskriften udskrives efter en beregnet opkrævning.
Der er dog mulighed for at vælge et andet lognummer, hvis der er behov for at vælge en
anden opkrævning, f.eks. hvis der opkræves for forskellige opkrævningsgrupper, så
listen indeholder de rigtige forbrugere med den aktuelle opkrævning.
Ønskes der et overblik over de forbrugere, som skal have penge tilbage, kan du vælge
Medtag kun negative saldi.
Ønskes kun udskrift af en summation for at få overblik over summen af beløb samt
oversigt over hvor mange der har tilgodehavender og hvor mange der skal opkræves kan
Udskriv kun Summation vælges.
Ønskes kun udskrift af EAN-kunder for at få et overblik deres posteringer og restancer,
da restancerne ikke medtages i NemHandel, så kan Udskriv kun EAN kunder vælges.
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Eksempel på listen med de enkelte forbrugere.

De fleste kigger på saldoen yderst til højre på listen for at se om der er nogen
forbrugere, der har et stort beløb, som de enten skal opkræves eller har til gode.
•

Tilgodehavender er der altid stor fokus på!
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Summation udskrives altid til sidst i listen – Aktuel opkrævningsliste.

Her får du et overblik over totalerne for de enkelte driftskonti samt beløb større end, lig
med og mindre en kr. 0,00 samt antal for hver.
I forhold til de opkrævningsgrænser der er defineret for hver opkrævningsgruppe
angives det hermed hvor mange forbrugere, der vil kunne blive overført til en PBSopkrævning og hvor mange der vil blive udskrevet som en opgørelse til printer.
Ved overførsel til PBS vil der blive angivet antal og beløb for PBS-opkrævninger og
PBS-udbetalinger. For PBS-udbetalinger vil der blive angivet antal og beløb for de, som
har aftalenummer ved PBS og antal og beløb for de, som ikke har et aftalenummer ved
PBS. Der vil også blive angivet en total i antal og beløb, som sendes gennem PBS.
Der vil også blive angivet antal og beløb for overførsel til NemHandel for henholdsvis
Fakturaer(Opkrævninger), Kreditnotaer(Udbetalinger), nul-beløb samt ikke medtagne
restancer på NemHandel.
Beskrivelse af overførsel af opkrævninger til PBS beskrives i et senere kapitel.
Rambøll FAS kan ud fra denne liste udskrive opgørelser til forbrugerne. Til ikke EAN
kunder vælges Opkrævninger – Udskriv opgørelser og til EAN kunder vælges
Opkrævninger – Udskriv opgørelser EAN kunder.
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3.4 Opgørelser
Generelt
Opgørelser kan først udskrives, når opkrævningerne er beregnet. Opgørelserne
udskrives sorteret efter forbrugernummer.
Ved en opkrævning udskrives opgørelser på vandværkets printer til alle forbrugere med
opkrævningskoden Opgørelse under Forbrugere – Faneblad Stamdata 2. Hvis du ikke
ønsker at opkræve/udbetale beløb indenfor et interval ( eksempelvis +/- kr. 200,- ) kan
dette angives på den enkelte opkrævningsgruppe under Filer – Opkrævningsgrupper.

Det er også muligt at udskrive et eller flere opgørelse, uanset om forbrugeren normalt
opkræves via PBS.
Procedure

•

Vælg Opkrævninger – Udskriv opgørelser
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Klik på Udskriv og du får alle de forbrugere fra Aktuel opkrævningsliste, der er angivet
som Opgørelse udskrevet.
Der er dog mulighed for at vælge et andet lognummer, hvis der er behov for at vælge
en anden opkrævning, f.eks. hvis der opkræves for forskellige opkrævningsgrupper, så
listen indeholder de rigtige forbrugere med den aktuelle opkrævning.
Der er mulighed for at angive at udskriften af opgørelse skal starte fra et bestemt
forbrugernummer og derefter kan der vælges om udskriften skal fortsætte til et andet
forbrugernummer eller et bestemt antal.
Det er også muligt at angive Udskriv uanset Opgørelse-PBS opkrævningstype,
hvilket betyder at Opgørelse/PBS opkrævningstypen på Stamdata 2 på forbrugeren
ignoreres og hele forbrugerkartoket medtages efter ovenstående kriterier.
I forhold til den pågældende opkrævningsgruppe på det pågældende lognummer angives
til brugerens oplysning, hvad udbetalingsgrænsen er, hvilket kun benyttes i forbindelse
med en periodeopkræving.
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Eksempel på udskrift af opgørelse med FI kort:

Opkrævninger - menuen
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3.5 Opgørelser EAN kunder
Generelt
Opgørelser EAN kunder kan først udskrives, når opkrævningerne er beregnet.
Opgørelserne udskrives sorteret efter forbrugernummer.
Opgørelser EAN kunder kan bruges til at danne PDF-filer af opgørelserne til
indscanning til NemHandel
Procedure

•

Vælg Opkrævninger – Udskriv opgørelser EAN kunder

Det er altid det seneste lognummer, som er angivet, som svarer til den opkrævning, der
lige er beregnet.
Vælg Udskriv for udskrift af opgørelser til alle EAN-kunderne på det pågældende
lognummer.
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3.6 Runlog oversigt
Generelt
Også kaldet ”kaptajnens logbog”. Runlog oversigten giver et overblik over de kørsler,
der har været foretaget i programmet og det er her en god måde at få et overblik i, hvor
langt man er nået i systemet. Hvilken kørsel er der sidst foretaget? Hvordan plejer
vandværket at foretage sine aconto- og periode opgørelser? Hvornår aflæses der
generelt mv. Desuden bliver alle sumbilag gemt og det er muligt at medtage andre
posteringsoversigter med i forbindelse med måleraflæsning.
Procedure

•

Vælg Opkrævninger – Runlog oversigt
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Oversigten viser altid den nyeste postering øverst, således at historikken kommer
længere ned.
Der kan klikkes på et sum bilag og det udskrives til skærm.
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Det kan derefter udskrives til printer, såfremt at bilaget f.eks. er bortkommet eller der
skal laves en ekstra kopi.

For at få et bedre overblik over kørslerne, kan der:
1. Angives datointerval, hvis det er en bestemt periode, man ønsker at få overblik
over.
2. Gå til lognummer nr.., hvis der ønskes at søge tilbage til lognr. F.eks. fra et
gammelt bilag.
3. Vis filter for at søge en bestemt type kørsel.
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F.eks. hvis der ønskes at se, hvornår plejer vandværket at aflæse sine målere og hvilken
periode afregnes opgørelsen i.
•

Klik på OK for se Runlog oversigten med dette filter.
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3.7 Finansjournaler

Vælg Opkrævninger – Finansjournaler
Generelt
Finansjournaler giver en oversigt over de finansbilag, som er dannet i Rambøll FAS
tilbage til 1. Januar 2016.
Det er
• Opkrævninger – Periode, Aconto, Flytteopgørelser og Tilskriv gebyrer med det
samme
• Ind- og udbetalinger enten manuaelt eller Nets
• Ret posteringer
Finansjournaler gør det nemmere at søge i ”ældre” posteringer, så revisionen lettes og
samtidigt er det et bedre værktøj ved eksport af bilag til Finansbogholderi og derved
bliver det nemmere at stemme af mellem Rambøll FAS og Finansbogholderi
Skærmbilledet ser således ud

Finansjournaler:
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I Finansjournaler kan der vælges i hvilken periode du ønsker at se finansjournaler fra.
Dog tidligst fra den 1. Januar 2016.
Under Udvælgelse kan dato-kriteriet med dato fra – og til vælges mellem
• Finansjournaler oprettet fra datostart til datoslut
• Finansjournaler bogført fra datostart til datoslut
• Finansjournal – Runlog start og slutdato datostart til datoslut
Og ved Medtag kun logtype medtages
• Blank – Alle logtyper
• Aconto – Aconto-opkrævninger
• Periode – Periode-opkrævninger
• Flytteopgørelse – Flytteopgørelser
• Indbetaling - Indbetalinger
• PBS-indbetaling – PBS-indtalinger
• Indbetaling (FIK71) – FIK71 Indbetalinger fra banken
• Ret posteringer – Ret posteringer
• Rykker 1 – Erindringsmeddelelse (Gebyr opkræves med det samme)
• Rykker 2 – Lukkevarsel (Gebyr opkræves med det samme)
• Lukkegebyr – Lukkebrev (Gebyr opkræves med det samme)
• Åbningsgebyr – Åbningsbrev (Gebyr opkræves med det samme)
• Faktura – Faktura’er fra Faktura-modulet
• Kreditnota – Kreditnota fra Faktura-modulet
• Faktura – Rykker1 – 1. rykker gebyr
• Faktura – Rykker 2 – 2. rykker gebyr
• Faktura – Inkasso – Inkasso-gebyr
• Faktura indbetaling – Faktura-indbetalinger
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I oversigten nederst er der en ovesigt over finansjournaler samt hvilket lognummer de
har deres posteringer fra.
Under Export kan der vælges mellem om det skal være Debet / Kredit (2 kolonner) eller
Plus / Minus (En kolonne)
Under Journallinjetekst – kan der vælges Til-/Fravalg af om der skal medtages loginfo
på journallinje-teksten
Under Kontoudtog kan der vælges mellem hvilken konto der skal eksporteres til
f.eks.

Herefter kan der vælges Eksporter til Excel under Kontoudtog. (Se næste side)
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Der skal angives en start-saldo. Vælg herefter OK-knappen.

Der angives en sti og filnavn kan ændres i forhold til det filnavn, som foreslåes af FAS.
Vælg herefter knappe Gem (Eng. Save), og der fremkommer et excel-ark for
kontoudtoget
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Ved Totaludtræk – som ofte bruges til vandværkets revisor, kan der fåes en samlet
oversigt over finans-posteringerne i Rambøll FAS
Ved valg af knappen Eksporter til Excel fremkommer et skærmbillede til placering af
excel-filen.

Der kan også vælges en anden tekst til filnavn, eller den kan suppleres med flere
oplysning såsom dato og årstal mv.
Ved valg af knappen Gem (eng. Save) fremkommer følgende skærmbillede
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Til højre i skærmbilledet Valgt journal vises flg.
Valgt journal:

I dette billede kan de enkelte posteringer ses med Kontonummer, Tekst samt beløb
enten i Debet eller Kredit.
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Handlinger:

Under Handlinger kan du vælge:
•
•

Geneksporter gamle finansjournaler
Opdater kontonummer på eksisterende journallinjer

Geneksporter gamle finansjournaler

Der spørges om den valgte finansjournal skal geneksporteres til finansbogholderi.

Opkrævninger - menuen
Opdater kontonummer på eksisterende finanslinjer:

Der vælges Tekst, f.eks. Bank 1 og hvilket kontonummer teksten skal svare til.
Klik på Opdater.
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3.8 Tilbageførsel af opkrævninger
Generelt
Er der blevet dannet en aconto-, periode- eller flytte-opkrævning og gebyrer for rykker1,
rykker2, lukkegebyr og åbningsgebyr, hvis de er blevet opkrævet med det samme, er
det muligt at tilbageføre disse.

Procedure

•

Vælg Opkrævninger – Tilbageførsel af opkrævninger

•

Svares der Ja i dialogen, fremkommer efterfølgende dialogboks. Svares der Nej,
vender programmet tilbage til hovedmenuen, og funktionen afbrydes. Svares der
Foretag sikkerhedskopi startes menuen for sikkerhedskopiering, klar til
kopiering.
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•

Vælg det Lognummer du ønsker at tilbageføre og klik på Tilbagefør

•

Klik på OK for at forsætte.

•
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Klik på OK for at fortsætte

Herved er i dette eksempel en hel aconto-opkrævning tilbageført. Tilbageførsel af
opkrævning vil altid blive registreret med et finansbilag i runlog-oversigt, finansjournaler og hvis der er oprettet overførsel til finansbogholderi vil finansbilaget også
blive overført til finansbogholderiet.
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3.9 Ret forfaldsdatoer
Generelt
Er der blevet indtastet en forkert dato på en opkrævning, er der her en mulighed for at
rette op på fejlen.
Procedure

•

Vælg Opkrævninger – Ret forfaldsdatoer

•

Vælg Lognummer – og tryk på Ret
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•

Ret Ny forfaldsdato til den nye dato og tryk på Ok

•

Hvis der sættes hak i Kun EAN Kunder er det kun disse der ændres!

•

Tryk på Ok – og tryk på Afslut på den forrige menu som fremkommer.
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Den valgte opkrævning har nu fået en ny forfaldsdato og kan udsendes enten via PBS
eller udskrives som opgørelse til forsendelse med post eller e-mail vedhæftet som PDFfil!

3.10

Udtræk til revision
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Generelt
For at kunne trække oplysninger om posteringer på tværs af lognumre er det muligt at
lave udtræk på baggrund af afregningsår eller andet datointerval.
Det er muligt at trække en rapport der inkluderer alle ”Periode – og flytteafregninger”
eller ”Acontoregninger” inden for en periode.

Under Rapporttype er det muligt at vælge om rapporten skal trækkes
- Pr. takst, hvor alle valgte opkrævninger i intervallet, summeres pr. takst.
- Pr. forbruger, hvor alle posteringer på en forbruger i intervallet summeres.
- Pr. forbruger / pr. takst, hvor alle posteringer på en forbruger i intervallet
summeres pr. takst.
Rapporten kan vælges både som print/pdf og som Excel

