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Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI 

I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. 

Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. 

Opsætning af integrationsinformationer på RKI kreditor 

Der skal oprettes integrationsinformationer på RKI kreditoren. Her angives 

hvor udtræksfilen skal gemmes og efterfølgende overføres fra. 

Opsætningen laves under Køb – Planlægning – Kreditorer. Vælg RKIs 

kreditorkort, i dette eksempel nr. K00300. På kreditorkortet klikkes på 

knappen Kreditor, og der vælges Integrationsinformation. 

 

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående. 

 

Integrationsgruppekode 

Tryk på AssistButton i feltet Integrationsgruppekode for at oprette en 

tilhørende integrationsgruppe. Billedet Integrationsgruppeliste 

fremkommer nu, tast F2 i feltet for at oprette. Kald f.eks. gruppekoden RKI 

udtræksfil. 
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Opsætning på debitorer 

Debitorer som ikke er firmaer, men privatpersoner skal markeres med 

Person på debitorkortet. Dette gøres under Salg & Marketing - 

Ordrebehandling – Debitorer. På det aktuelle debitorkort under fanebladet 

Betaling sættes Debitortype til Person. 

 

Dannelse af kreditovervågningsdebitorer 

Klik på Økonomistyring – Tilgodehavender - Periodiske aktiviteter – RKI 

Kreditovervågningsberegning. 
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Under fanebladet Debitor udfyldes de ønskede kriterier for hvilke 

kreditorer der skal medtages i kørslen. 

På fanebladet Indstillinger skal alle 4 felter udfyldes: 

RKI kreditor: Her angives RKI kreditorens nr. I dette eksempel K00300. 

Saldo forfalden mere end: Her angives en datoformel for hvor længe en 

saldo skal have været forfalden på debitoren for at denne medtages i 

kørslen. Eksempelvis angives 6 måneder som 6M, 60 dage angives som 

60D osv. 

Minimum forfaldsbeløb: Her kan man indsætte en beløbsgrænse som 

det forfaldne beløb skal overstige for at blive medtaget i kørslen. Formålet 

med denne er at undgå at indberette f.eks. øredifferencer.  

Handling: Skal sættes til Opret for at udtrække debitorer til overvågning. 

 

Start kørslen ved at klikke på Ok.  
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Når kørslen er færdig vises antallet af debitorer som er indsat i 

overvågningskartoteket. Klik Ok til meddelelsen. 

Redigering af kreditovervågningsdebitorer 

Kreditovervågningsdebitorerne ligger under Økonomistyring – 

Tilgodehavender - Opsætning – RKI Kreditovervågningsdebitorer. 

 

Det er nu muligt at slette, tilføje og redigere direkte i 
kreditovervågningsdebitorerne.  

Ved at klikke på Funktion – Udskriv, kan man få listen over 
kreditovervågningsdebitorerne udskrevet. 

 

Vær opmærksom på at ændringerne kun gør sig gældende i dette 

kartotek, og altså ikke ændres i stamdata på debitorkortet. 

Dataudtræk til kreditvagten hos RKI 

Når kreditovervågningsdebitorerne er færdigredigeret kan man danne den 

fil som skal sendes til RKI. Klik på Funktion – Dan fil. 

I følgende vindue skal man angive at udtrækket er til oprettelse af 

overvågningsdebitorer (og ikke sletning). Klik derefter på Ok. 
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Filen dannes nu, og der kvitteres med følgende vindue hvortil der svares 

OK. 

 

Filen er nu gemt under den stivej man har angivet på RKI kreditorens 

integrationsinformationer. I dette eksempel under: c:\jmaasc\rki.txt. Filen 

er nu klar til at blive sendt til RKI. 

Udtræk af nye debitorer til overvågning 

Når man tilføjer nye debitorer i kartoteket via Økonomistyring – 

Tilgodehavender - Periodiske aktiviteter – RKI 

Kreditovervågningsberegning – bliver feltet Handling på fanebladet 

Indstillinger automatisk udfyldt med Opret.  

Når filen til RKI dannes vil feltet ’Seneste handling’ blive udfyldt med 

Oprettet og feltet Handling blankes. Således vil det ved fremtidige 

dannelser af filer til RKI kun være de nye tilføjelser der medtages. 

Vises dette billede er der allerede lavet udtræk af de 

kreditovervågningsdebitorer der ligger i kartoteket. 

 

Har man behov for at lave hele kørslen igen (f.eks. hvis man fejlagtigt er 

kommet til at slette den første fil inden den var sendt til RKI), må feltet 

Handling på kreditovervågningsdebitorerne ændres fra blank til Opret. 

Evt. kan alle linier i filen med kreditovervågningsdebitorer markeres og 

slettes, hvorefter filen dannes på ny. 
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Udtræk af debitorer, der skal slettes fra overvågning hos RKI 

I følgende eksempel vil vi slette kundenr. AA005 og AK005 fra 

overvågning hos RKI. 

I kreditovervågningsdebitorkartoteket udvælges de debitorer, som skal 

slettes. På disse vælges Slet i kolonnen Handling. 

 

For at danne filen som skal sendes til RKI, klikkes på Funktion og derefter 

på Dan fil. Herefter fremkommer nedenstående billede, hvor det angives 

at der er tale om sletning at overvågningsdebitorer.  

Vær opmærksom på at prikken står på Fil til sletning af 

overvågningsdebitorer. Klik herefter Ok. 

 

Filen dannes nu og på den efterfølgende kvittering klikkes Ok. 

På i feltet Seneste handling på kreditovervågningsdebitorerne fremgår det 

nu at disse har ændret status til Slettet. 

 

 

 


