
Payment Management - Udbetalinger                  
 

 

15.9.11 1 

Payment Management - Udbetalinger 

 

Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og 

overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og 

bankernes betalingsprogrammer. 

I Payment Management kan der på kreditorer og købsbilag indtastes 

betalingsoplysninger i form af f.eks. kontonr., kreditornr., foretrukne 

betalingsmetoder mm., der via udbetalingskladderne kan udlæses fra 

DSM Navision og efterfølgende indlæses i bankens betalingsprogram. 

Bankkontokort 

Udbetalinger kan IKKE gennemføres, hvis der ikke er oprettet et specifikt 

Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet som udbetalingsbank. 

Dette bankkort skal opsættes under Opsætning – Programopsætning - 

Økonomistyring – Betalingsformidling – Bank, og skal være oprettet med 

Bankkode, Bankregistreringsnr. og Bankkontonr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreditor betalingsoplysninger 

 

På alle kreditorer skal der laves opsætning, der angiver hvorledes 

kreditoren skal betales. Det gælder betalingsmetoden, bank, advisering 

mm. 

For at se kreditorens betalingsoplysninger, skal du på kreditorkortet trykke 

på Ctrl+F12: 
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Kreditor-betalingsgruppe 

Ved at tilknytte en betalingsgruppe til en kreditor, vil de 

standardoplysninger som er oprettet på betalingsgruppen, automatisk 

blive tilknyttet kreditoren, herunder betalingsmetoden.  

Der kan vælges mellem følgende betalingsgrupper: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mest anvendte betalingsgrupper er IN-FIK-71 og IN-KK-LANG, der 

dækker hhv. indbetalingskort med kortart 71 og kontooverførsler direkte til 

kreditorens bankkontonummer. 

Alt. afsendernavn 

Alternativ afsender skal kun udfyldes, hvis der laves betalinger på vegne 

af et andet firma, end det der er angivet i Virksomhedsoplysning. 
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Vores kontonummer 

Her angives vores kontonummer hos den pågældende kreditor. 

Afsenderreference 

Afsenderreferencen er den tekst man vil få tilbage på sit eget kontoudtog. 

Kreditornavn bliver standard sat ind i feltet, hvis ikke andet angives. 

Tillad samlebetaling 

Markering gør at flere betalinger til samme kreditor samles til én betaling. 

Undlad kreditnota 

Dette felt skal krydses af, hvis man ikke ønsker at kreditnotaer skal indgå i 

betalingsforslaget. 

Betalingsmetode 

Nederst på formen Kreditor betalingsoplysning findes de 

betalingsmetoder, der er tilknyttet kreditoren. Der kan tilknyttes flere 

betalingsmetoder til samme kreditor. 

Kun én betalingsmetode kan være afmærket som standard. Standard 

metoden anvendes af programmet ved oprettelse af betalinger. Ved 

oprettelse af udbetalingskassekladde, kan anden betalingsmetode 

vælges.  
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Kreditorspecifikke betalingsoplysninger 

 

Kreditorspecifikke betalingsoplysninger påføres ved at trykke Shift+F5 

eller Linje - Betalingsmetode.   

Følgende vindue vil åbnes: 

 

 

 

 

 

 

 

IN-KK-LANG  

I feltet ’Bank adviseringsdefinitionskode’ defineres nøjagtig hvilken 

advisering Payment Management skal opbygge. Adviseringen kan f.eks. 

indeholde information om Firmanavn, Vores kontonr og Ekstern bilagsnr. 

(dvs. fakturanr. der betales). 

Kreditor Bank 

Kreditorens bankoplysninger skal oprettes. Dette kan gøres direkte fra 

kreditorkortet eller fra menuknappen Kreditor på vinduet for Kreditor 

betalingsoplysninger. 

Følgende vindue åbnes: 
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I vinduet skal felterne Kode, Bankregistreringsnr. og Bankkontonr. 

udfyldes. Navne og adresseoplysningerne er ikke påkrævet, men for 

udenlandske betalinger kan det være et problem at finde banken, hvis 

felterne ikke er udfyldt. 

 

IN-FIK-7X 

Feltet ’Kreditornummer’ skal udfyldes med kreditorens FIK-nummer og 

feltet ’BetalingsID definitionskode’ skal udfyldes, så det svarer til 

opbygningen af den betalingsID, der er angivet på kreditorens faktura.  

BetalingsID er normalt opbygget som en kombination af Eksternt 

bilagsnr., Vores kontonr. og et afsluttende kontrolciffer. Når BetalingsID 

definitionskoden bliver rigtig opsat fra starten, slipper man som bruger for 

at skulle indtaste denne manuelt på hvert enkelt købsbilag. 
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Købsbilag betalingsoplysninger 

 

Betalingsoplysningerne tilknyttes købsbilaget på baggrund af de 

oplysninger, der er angivet i Kreditor Betalingsoplysninger og på Kreditor 

Betalingsmetode.  

Oplysningerne kan naturligvis ændres i vinduet for betalingsoplysningerne 

for de enkelte købsbilag, da det er vigtigt at disse oplysninger er korrekte 

ved bogføring. Ændringer her, vil KUN vedrøre det pågældende 

købsbilag. 
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På alle købsbilag vises der ved tryk på CTRL+F12 betalingsoplysninger 
tilknyttet det enkelte købsdokument. 

 

 

 

 

 

 

Generelt 

På fanen ’Generelt’, bliver oplysningerne vedr. betalingsmetode og 

kreditorens navn hentet frem. 

Advisering 

På fanen ’Advisering’ vises alle adviseringerne på det respektive 

købsbilag.  
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Betaling 

På dette faneblad, findes alle oplysninger vedr. kreditorens 

bankkonto/FIK-nr. 

 

 

 

 

 

 

 

Udenrigshandel 

Når der laves betalinger til udlandet kan der på dette faneblad angives 

information om f.eks. Valuta. 

Betalinger – Udbetalingskladden 

 

I udbetalingskladden laver man et betalingsforslag. Dette gøres fra 

knappen Betaling på Udbetalingskladden.   

Betalingsforslag – opsætning 

Før man laver det første betalingsforslag, sættes nogle 

standardparametre op for betalingsforslaget, så disse automatisk 

udfyldes, ved dannelse af nye udbetalingsforslag. 
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Betalingsforslag-opsætning findes under knappen Betaling – 

Betalingsforslag – Opsætning på Udbetalingskladde PM.  

 

 

 

 

 

 

 

Følgende felter kan med fordel opsættes: 

Sidste betalingsdatoformel 

Denne dato kan beregnes automatisk, ved f.eks. at angive 14D i feltet. 

Dette vil betyde at systemet selv beregner en dato, der er 14 dage frem i 

tiden, i forhold til arbejdsdatoen. 

Find kontantrabatter 

Markering i dette felt, betyder at systemet selv finder og anvender de 

kontantrabatter, hvor kontantrabatdatoen ligger inden for datoen angivet i 

feltet ’Sidste betalingsdato’. 

Sammenfat pr. kreditor 

Hvis der er tilladt samlebetaling på kreditorens betalingsoplysninger, vil 

markering af dette felt betyde at systemet automatisk samler alle 

betalinger til samme kreditor i én betalingslinje. 

Nyt bilagsnr. pr.  

I dette felt kan man angive hvorledes bilagsnumre tildeles 

udbetalingskladdelinjerne. Der kan vælges mellem følgende: 

 Udbetalingskladde 
- der dannes ét samlet bilagsnr. til alle kladdelinjerne 

 Linie 
- der dannes nyt bilagsnr. pr. kladdelinje 

 Kreditor 
Der dannes nyt bilagsnr. til hver udbetalingskreditor 
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Udbetalingskladde – Lav forslag 

Linjer i udbetalingskladden dannes ved at lave betalingsforslag. Fra 

knappen Betaling vælges ’Lav forslag’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der kan laves afgrænsninger på Kreditor betalingsgruppe, 

Betalingsmetode og Kreditornummer, samt øvrige felter fra 

kreditortabellen. 

På fanebladet Indstillinger angives ’Sidste betalingsdato’, ’Start bilagsnr.’ 

og ikke mindst, hvilken ’Bank’, der ønskes benyttet i forbindelse med 

udbetalingerne. 

Udbetalingskladden vil se ud som nedenstående: 
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Udbetalingskladde - Betalingsoversigt 

Afsendelse af betalinger til banken, sker fra betalingsoversigten (F5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne oversigt indeholder de samme betalingslinjer som 

udbetalingskladden, men her vises betalingsoplysningerne for de enkelte 

betalingslinjer.  

Statusfeltet 

I udbetalingskladden og betalingsoversigten findes feltet Status, der inden 

afsendelse af betalinger til banken, skal have status ’Valid’ på alle de 

betalinger, der ønskes afsendt.  

Hvis status ikke er ’Valid’, men derimod ’Fejl’, kan man fra 

betalingsoversigtens menuknap Betaling – Fejllog, se hvilke oplysninger 

betalingslinjen mangler, for at opfylde bankens krav. 

Ved rettelse af de manglende eller forkerte oplysninger vil programmet 

selv ændre status til ’Valid’. Betalingsoplysningerne kan rettes ved at 

vælge menuknappen Betaling – Kort. 

Afsendelse til bank 

Afsendelse af betalinger til banken, sker fra Betalingsoversigten, hvor 

man fra menuknappen Funktion vælger punktet ’Godkend og send’ 

(Shift+F11). 
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Der vil fremkomme et vindue hvor det skal bestemmes om det er hele 

betalingsoversigten der skal indgå i afsendelsen, eller blot den aktuelle 

linje markøren peger på. 

 

 

 

 

 

 

 

Efterfølgende vil der fremkomme endnu et vindue, der fortæller hvilken 

bank udlæsningen foregår til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved tryk på OK, dannes en betalingsfil i det filformat den pågældende 

bank kræver og filen vil blive placeret i det bibliotek, der er angivet i feltet 

’Filnavn indland (Send)’. 

Indlæsning af betalingsfil i bankprogrammet 

Efter udlæsningen af betalingerne fra DSM Navision, skal de 

efterfølgende indlæses i bankens betalingsprogram. Da valget af 

bankprogram er forskelligt fra firma til firma, og bankernes programmer 

ligeledes er individuelle fra bank til bank, henvises der til bankens 

supportafdeling, hvis der ønskes hjælp til denne del af 

betalingsprocessen.  
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Betalingsfilen der skal indlæses, findes i biblioteket angivet i forrige afsnit.  

Der kan fra alle af bankernes betalingsprogrammer trækkes en liste, der 

fortæller om indlæsningsfilen er modtaget og om indholdet er godkendt af 

bankens system. 

Betalingerne bør ikke slutbogføres i DSM Navision, førend de er godkendt 

i banken. 

 

Bogføring af udbetalingskladden 

Når betalingerne er indlæst i bankprogrammet, vil de i DSM Navision have 

fået status ’Sendt’ i udbetalingskladden. Først når linjer har denne status 

kan de bogføres. 

Bogføringen sker fra menuknappen Bogfør – Bogfør (F11) eller ’Bogfør og 

udskriv’ (Shift+F11) i udbetalingskladden. 


