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Spærring af debitorer 

Rapporten Spærring af debitorer (rapport nr. 6052269) har til formål at 
spærre debitorer ud fra valgfrie kriterier, for at sikre at de tages op til 
fornyet kreditvurdering. 
Kørslen spærrer de udvalgte debitorer og opretter debitorbemærkning 
herom.  
Inden der dannes nye bemærkninger, slettes eksisterende bemærkninger 
på debitorer, som har den indtastede bemærkningskode, og spærring 
fjernes, såfremt brugeren har sat hak i ’Fjern spærring og eksisterende 
bemærkninger før opdatering’ (uanset debitorfilter). 
 

Udskrift 

 
 
Rapporten vælges i menuen Salg & Marketing – Salg – Rapporter – 
Debitorer, Spærring af debitorer: 

 

Fanen Debitor 

 
 

Debitorer, som skal spærres, udvælges ved at udfylde et interval for 

oprettelsesdato, sidste salgsdato og/eller sidste indbetaling. 

Der kan tilføjes flere felter til selektion af debitorer ved at placere 

markøren på den tomme linje under sidste indbetaling og vælge nyt felt 

med F6. 

 



Spærring af debitorer                  
 

 

 2 

Fanen Indstillinger 

 

Feltet opdatér bestemmer om spærring skal gennemføres eller det blot er 

en kladde for at se hvilke debitorer, der udvælges. 

Er der sat hak i Opdatér vil udvalgte debitorer blive spærret med valgt 

spærringsniveau (Lever, Fakturer eller Alle) og der vil blive oprettet en 

bemærkning på debitoren med de indtastede værdier i Debitor 

bemærkningskode og Tekst for spærring. 

Hvis rapporten køres periodisk i faste intervaller fx en gang pr. måned vil 

det være fornuftigt at bede rapporten ændre bemærkning og spærring fra 

den forrige kørsel inden disse påsættes igen. Dette gøres ved at sætte 

hak i feltet ”Fjern spærring og eksisterende bemærkninger før opdatering”. 

Tryk Udskriv eller Vis udskrift, hvis udskrift ikke ønskes på papir. 

Rapporten 

Rapporten ser således ud: 
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Ophæv spærring 

 
 
Hvis der er gennemført en kørsel, som har spærret en række debitorer og 
indsat bemærkning på disse, kan den ophæves igen på følgende måde. 
 
På debitor fanen sættes et filter fx. på en oprettelsesdato ud i fremtiden. 
Herved vil der ikke blive udvalgt nye debitorer til spærring. 
 
På indstillingsfanen gøres følgende 
 

 Sæt hak i ’Opdatér’ 

 Udfyld ’Debitor bemærkningskode’ med det samme som da 
debitorer blev spærret 

 sæt hak i ’Fjern spærring og eksisterende bemærkninger før 
opdatering’ 

 
Resultatet af denne kørsel er at bemærkninger fjernes og kode for 
spærring fjernes. Der indsættes ikke nye spærringer eller nye 
bemærkninger. 
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Se eksempel nedenfor: 
 

 
 


