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6.1

6. RESTANCER – MENUEN
Generelt
Når datoen for sidste betaling eller datoen for måleraflæsning er overskredet, er der
mulighed for at tilskrive et gebyr samt udskrive og udsende et rykkerbrev til de
forbrugere, som endnu ikke har betalt sidste opkrævning.
Procedure

•

Restancer vælges i hovedmenuen

6.1 Udskriv restanceliste
Generelt
Udskrift af restanceliste vælges, før der bliver tilskrevet gebyrer. Den bruges til at
kontrollere, hvilke forbrugere, der er i restance, og om der er fejl. Hvis du opdager
forbrugere på listen, som egentlig har betalt, men som ikke er blevet registreret, kan
disse indbetalinger registreres nu.

Procedure

•

Vælg Restancer – Udskriv restanceliste. Der fremkommer nyt skærmbillede,
der er opdelt i forskellige bokse, som i det følgende vil blive forklaret.

6.2
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6.3

Der er følgende forklaring til boksene på ovenstående skærmbillede:
Under Udvælgelseskriterie kan der
vælges Alle opkrævningsgrupper eller
en enkelt opkrævningsgruppe fra en
listeboks
Under Vælg forbrugere vælges
hvilken type forbrugere, der skal
udskrives restanceliste for.
•

Alle forbrugere er både Fraflyttere
og Aktive forbrugere

•

Kun flyttere

•

Kun aktive forbrugere
(almindelige forbrugere)

6.4
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Under Forfaldsdatoer kan der vælges
mellem
• Alle forfaldsdatoer
• Forfaldsdatoer før en bestemt dato
• Antal respitdage efter forfaldsdato

Under Tilskrevne gebyrer efter seneste
opkrævning kan der vælges mellem
• Alle uanset tilskrevne gebyrer
• eller mellem
o Ikke tilskrevet gebyr
o 1. Rykker
o 2. Rykker
o Lukkegebyr
o Åbnegebyr
Saldi. Der er mulighed for at sortere
efter forskellige saldi, som er
• Alle Saldi <> 0
• Saldi > bagatelbeløb 25,00
• Kun positive saldi
• Kun negative saldi
• Interval på saldi
Interval på saldi kan være nyttig, hvis
der på kontoudtoget fra banken er en
indbetaling uden det er muligt at kunne
se, hvem der har indbetalt.
Sortering. Der kan vælges at sortere
efter
o Forbrugernummer
o Forfaldsdato
o Saldo
o Maaler lukket (på Stamdata2
under Forbrugere)
Standard er forbrugernummer. Ligeledes
kan der vælges om sortering skal være
Stigende eller Faldende, hvor standard
er Stigende.
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6.5
Under EAN kriterie kan der vælges
mellem
• Alle
• Kun med EAN
• Kun uden EAN
Under Summation kan der vælges
Udskriv kun summation, og der
udskrives kun en sammentælling af
restancerne.
Restanceliste. Der kan vælges mellem
Standard og Udvidet. Standard fylder
mindre, men har også færre
informationer med end den, som er
Udvidet.

•

Når de ønskede valg er fortaget, klikkes der på Udskriv.

•

Dan Excelfil – mulighed for eksport af udskrift til excel.

•

Dialogboksen forlades ved at klikke på Afslut.

6.6
Eksempel på udskrift: (Standard)

Eksempel på udskrift: (Udvidet)

Eksempel på summation:
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6.7

6.8
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6.2 Tilskriv gebyrer
Generelt
Du skal bruge denne funktion til at tilskrive gebyrer på de forbrugere, der har restancer
større end det bagatel beløb, som er opført i prisbladet, eller som mangler at sende
aflæsningskort retur.
!! Husk at foretage sikkerhedskopi, før du tilskriver gebyrer.
Procedure

•

Vælg Restancer – Tilskriv gebyrer

•

Svar Ja hvis der er foretaget sikkerhedskopi. Svar Nej, hvis der ikke er foretaget
sikkerhedskopi, funktionen afbrydes og programmet vender tilbage til
hovedmenuen. Svares der Foretag sikkerhedskopi startes menuen for
sikkerhedskopiering, klar til kopiering.

Foretag sikkerhedskopi og fortsæt derefter.
•

Hvis der svares Ja, fremkommer følgende dialogboks.

Restancer – menuen

•

Under Opkrævningsgruppe vælges den, som skal tilskrives gebyrer.

•

Under Vælg forbrugere vælges hvilken type forbrugere, der skal udskrives
restanceliste for.

6.9

o Alle forbrugere er både Fraflyttere og Aktive forbrugere
o Kun flyttere
o Kun aktive forbrugere (almindelige forbrugere)
•

Dernæst hvilken Gebyrtype. Der kan vælges mellem følgende typer.
o
o
o
o
o

•

1 Rykker
2 Rykker
Lukkegebyr
Åbningsgebyr
Aflæsningsgebyr

Antal acceptdage efter sidste indbetalingsdato. Heri kan indtastes x antal
dage, som vandværket accepterer til for sen indbetaling. – Gælder kun for 1.
rykker. Normalt angives 10 dage, da der skal være tid til at betalingen er
registreret fra sidste indbetalingsdato

6.10

•
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Vælg Start, og de forbrugere, der er i restance i den pågældende
opkrævningsgruppe vil blive tilskrevet et gebyr, der svarer til den gebyrtype, der
er valgt. Der udskrives et sumbilag.

Der gives mulighed for, at der på forbrugeren kan markeres Ryk ikke både i
gebyrkørslen for rykker 1 samt på Forbrugere – Stamdata 2. – f.eks.:

Klik derefter på Kør gebyrkørsel
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Eksempel på udskrift af Bilag for tilskriv gebyrer:

Bemærk, at der intet er til bogføring, når gebyret tillægges næste opkrævning.
Det er en forudsætning for 2. rykker at der har været opkrævet 1. rykker og så
fremdeles.
Tilretning af gebyrer udføres under Filer – Priser – Gebyrer med angivelse om
gebyrer skal tillægges næste opkrævning eller opkræves med det samme.

•

Vælg Filer – Priser – Gebyrer.
• Marker – Opkræv gebyr sammen med rykker

- hvis gebyrer ønskes opkrævet med det samme!
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6.12
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6.3 Udskriv rykkerbreve
Generelt
Når restancelisten er gennemgået for fejl, og der er tilskrevet gebyrer, kan
rykkerbrevene udskrives til forbrugerne.
Procedure

•

Vælg Restancer – Udskriv rykkerbreve

•

Lognummeret, som refererer til den sidste gebyrtilskrivning fremkommer. Hvis
det er en anden gebyrkørsel (gebyrtilskrivning), der ønskes udskrevet
rykkerbreve for kan lognummeret ændres ved at klikke på pil ned til højre for
lognummeret eller på Forrige og Næste knapperne. Rambøll FAS foreslår
automatisk lognummeret fra den sidste tilskrivning.

•

Indtast det Forbrugernummer hvorfra udskrivningen skal starte.
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•

Der vælges mellem at udskrive fra forbrugernummer til forbrugernummer eller
fra forbrugernummer og så et antal derfra.

•

Klik i stedet for i Antal og Indtast herefter Antal forbrugere, der skal udskrives,
inkl. det forbrugernummer der indtastede forbrugernummer.

•

Under Udvælgelse kan der vælges mellem at udskrive til
o Alle forbrugere
o Kun forbrugere med EAN-Nr
o Kun forbrugere uden EAN-Nr

•
•
•

Klik Udskriv, udskrivningen sættes i gang, og rykkerbreve eller lukkeliste
udskrives.
Klik SMS – mulighed for erindringsmeddelelse til forbrugeren via SMS
(kræver SMS- modul installeret, ellers er knappen gråtonet)
Klik Afslut for afslutte dialogboksen.

6.14

Eksempel på 1. rykker (erindringsmeddelelse):
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Eksempel på 2. rykker (lukkevarsel):

Tilretning af rykkerbreve foretages under menupunktet:
• Filer – Opsætning – Formularer.
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