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Betalingsplan på debitorfaktura 

Det er muligt at angive flere betalingsdatoer med tilhørende beløb og 

bogføringstekster på en enkelt faktura. 

Betalingsplan er muligt fra salg, service og maskinhandel. 

Betalingsplanen udskrives sidst på fakturaen, hvor de enkelte betalinger 

er specificeret. 

Indtast betalingsplan.   

Start med at oprette en ordre, fx salgsordre til en kunde og klik derefter på 

knappen Ordre – Betalingsplan: 
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Indtastningsbillede til betalingsplan: 

 

Her er der færdig indtastet 1. Rate med momsbeløbet.  

Salgsordrens totalbeløb står under kolonnen Saldo og i Balance feltet kan 

man se, hvilket beløb man mangler for at hele saldoen kan udlignes.  

Teksten: Rate:1 fremkommer hvis man ikke manuelt indtaster noget i 

beskrivelsesfeltet. 

En færdig indtastet betalingsplan på ovenstående salgsordre kan se 

således ud: 
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Der kan ikke angives nul eller negative beløb på betalingsplanen og 

forfaldsdato skal ligge efter bilagsdato. 

Ufuldendt betalingsplan 

Indtaster man en betalingsplan, der ikke er fuldendt (saldo og balance 

stemmer ikke) får man følgende meddelelse: 

 

 

Svar man Ja og senere udfakturerer, vil der blive dannet en debitorpost 

på ordresaldoen, så med andre ord, hvis ikke betalingsplanen er fuldendt 

bliver der bogført som om, man ikke har benyttet Indtast betalingsplan. 

EAN-kunder og betalingsplan 

Der kan ikke indtastes betalingsplan til ean-kunder. 

Samlefakturering 

Der kan ikke samlefaktureres på ordrer, hvortil der er indtastet 

betalingsplan. Disse leverancer vil ikke blive samlet til en faktura, men 

ligge tilbage som enkelt ordrer. 

Serviceomkostninger 

Når betalingsplanen er udfyldt på service fjernes markering for automatisk 

beregning af serviceomkostninger. 

 

Ændring af bogføringsdato 

Det er muligt at få en advarsel ved ændring af bogføringsdato på bilag 

med betalingsplan. I DSM opsætning på Generelt fanen skal feltet: ”Advar 

om betalingsplan v. ændring af bogføringsdato” være markeret.  
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På f.eks. en salgsordre med betalingsplan og ved ændring af 

bogføringsdato på salgsordrehovedet kommer følgende besked: 

 

Ved bogføring, afhængig af bogføringsdatoopsætning,  

 

kan der komme en dialogboks med spørgsmål om man ønsker at 
fortsætte bogføringen af bilaget.  

 

Ved massebogføring kommer der ingen advarsel ved ændring af 

bogføringsdato. 


