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Payment Management - Indbetalinger 

 

Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og 

overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes 

betalingsprogrammer og DSM Navision. 

For at kunne anvende indbetalingsdelen i Payment Management, er det 

nødvendigt, at der ved udsendelse af fakturaer, rentenotaer, rykkere og 

kontoudtog, medsendes indbetalingskort, eller angives betalingslinjen 

(OCR-linjen).  

Bankkontokort 

Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes 

benyttet. 

Dette bankkort skal opsættes under Økonomistyring – Likviditetsstyring – 

Bank, og skal være oprettet med Bankkode, Bankregistreringsnr. og 

Bankkontonr. 

 

Opsætning af stamoplysninger 

 

Betalingslinjen der vises på fakturaer, rentenotaer, rykkere og kontoudtog, 

kan vises enten som en enkeltstående linje på udskriften, eller som OCR-

linjen på indbetalingskortet. 

Betalingslinjen er opbygget som en kombination af felterne: 
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IK-kortart + BetalingsID + FIK/Giro-nr. 

FIK/Giro-nr. er det nummer man får tildelt ved tilmelding til Det Fælles 

Indbetalingssystem, som man via sin bank, skal tilsluttes, for at kunne 

modtage indbetalingerne. 

Under Økonomistyring – Opsætning – Betalingsformidling – Opsætning 

udfyldes felterne for IK-kortart og FIK/Giro-nr. på fanebladet Debitor. 

 

Formularer i DSM Navision understøtter kun IK kortart 71. 

BetalingsID er det felt, der indeholder de oplysninger om betalingen, som 

bruges til at identificere og automatisk udligne betalingen med.  

 På DSM Faktura er betalingsID opbygget som: 
  Fakturanummer + ’0’ + Checkciffer 

 På DSM Kontoudtog er betalingsID opbygget som: 
  Kontoudtogsnr. + ’1’ + Checkciffer 

 På DSM Rykkermeddelelse er betalingsID opbygget som: 
  Udstedt rykkernr. + ’2’ + Checkciffer 

 På DSM Rentenota er betalingsID opbygget som: 
  Udstedt rentenotanr. + ’3’ + Checkciffer 

Indlæsning af indbetalinger 

 

Indbetalingsfilen hentes i bankens betalingssystem. 
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Afhængig af hvilken bank man benytter og denne banks opbygning af 

betalingssystemet, kan der være forskel på hvorledes indbetalingsfilen 

udlæses fra banken. 

Det er dog vigtigt at udlæsningen fra banken sker i et fast format, for at 

kunne indlæses i DSM Navision. 

Kontakt banken hvis du er i tvivl. 

 

Indlæsning af indbetalingsfil 

For at indlæse indbetalingsfilen skal man i indbetalingskladden trykke på 

knappen Betaling og vælge ”Indlæs FIK/GIK fra fil”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtast eller vælg navnet på den indbetalingsfil, der skal indlæses i feltet 

Filnavn. 

I feltet ”Kladdedato” vælges den dato som indlæsningen skal bruge i 

kladden. Der kan vælges mellem Indbetalingsdato eller Bogføringsdato. 

I feltet ”Evt. beskrivelse” kan der indsættes en beskrivelse til 

kladdelinjen. Hvis intet angives, bruges debitorens navn automatisk. 

I feltet ”Start bilagsnr.” angives bilagsnummeret på den første 

kladdelinje. Feltet udfyldes automatisk hvis der til indbetalingskladden er 

angivet en nummerserie. 

I feltet ”Nyt bilagsnr. pr.” kan der vælges mellem, om der skal oprettes 

nyt bilagsnr. pr. indbetalingskladde eller pr. linje i indbetalingskladden. 
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Feltet ”Direkte” bruges kun hvis man benytter Danske Bank. 

I feltet ”Ingen udligning på debitorer med udligningsmetode = Saldo”, 

skal der sættes hak, hvis debitorer med saldometoden, ikke skal udlignes 

automatisk. 

I feltet ”Samling af modkonto pr. dag” skal der sættes hak, hvis der 

ønskes én samlet modkontering på bankkontoen pr. dag. 

Når felterne er udfyldt klikkes på OK for at starte indlæsningen af 

indbetalinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved indlæsning af kladdelinjerne, bliver debitorposterne automatisk 

udlignet. 

Hvis der er difference mellem det beløb der indbetales, set i forhold til 

restbeløbet på debitorposten, vil differencebeløbet fremgå i feltet 

’Udligningsdifference’. 

En udligningsdifference vil medføre et restbeløb på debitorposten, med 

mindre der i Regnskabsopsætningen er angivet et beløb eller procentsats 

for ’Betalingsdifference’. I dette tilfælde, vil en udligningsdifference 

automatisk kunne bogføres ind på en konto herfor, og debitorposten vil 

blive udlignet fuldt ud. 

Bogføring af indbetalingskladden 

Når indbetalingsfilen er indlæst og eventuelle manglende informationer er 

påført kladdelinjerne, er kladden klar til bogføring. 

Klik på knappen Bogføring og vælg Bogfør eller ”Bogfør og udskriv”, der 

vil udskrive bogføringsjournalen. 
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Kontrol af indbetalingsfilen 

Inden en indbetalingsfil læses ind i indbetalingskladden, kan man 

kontrollere filens indhold. 

Vælg Økonomistyring – Likviditetsstyring – Indbetalingskladder. 

Klik på knappen Betaling og vælg ”Kontroller FIK/GIK fil”. 

Indtast eller vælg navnet på den indbetalingsfil, der skal kontrolleres og 

vælg efterfølgende Udskriv eller ”Vis udskrift”, der vil udlæse Kontrollisten. 

 

 

 

 

 

 

 

Under hver indbetalingslinje i kontrollisten, vil der være en bemærkning, 

hvis indbetalingslinjen mangler informationer. Efter indlæsningen kan de 

manglende informationer tilføjes indbetalingskladden, inden kladden 

bogføres. 


