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Bogholder Rollecenter og Cue Kort 
 

EasyCollection har et rollecenter, der er målrettet til organisationens bogholder. Et EC Que Kort er 

tilføjet rollecentret. Det indeholder fire cue kort, der gør det nemt at gennemse og styre løsningen. 

• EC Sendekø – til at danne sig et hurtigt overblik og at sende dokumenter. Se side 8 for mere om 

sendekøen. 

• Active aftaler – til gennemgang af aktive betalingsaftaler med kunder. En aftale er klassificeret 

som værende aktiv når den er godkendt af betalingsformidleren(FarPay). 

• Inaktive aftaler – til gennemgang af inaktive betalingsaftaler med kunder. En aftale er 

klassificeret som værende inaktiv inden den er godkendt af betalingsformidleren(FarPay). 

• Ikke bogførte aftaler – til aftaler hvis status er ændret, og som venter på godkendelse fra 

brugeren. 
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Kundekort 
To nye funktioner er tilføjet kundekortet for at at tillade brugeren at lave og annullere betalingsaftaler 

med kunder. 

Funktion: Indgå kunde specifikke EC aftaler  
 

For at indgå eller annuller betalingsaftaler, tryk på knappen ”EasyCollection aftaler” i actions for at åbne 

”EC Kunde” siden. Se side 5 for at læse mere omkring “EC Kunde” siden. 

 

 

 

Funktion: Slå EasyCollection til og fra  
 

EasyCollection knappen bruges til at slå EasyCollection til/fra. Når flueben er sat, sendes alle 

salgsdokumenter automatisk til EC sendekøen når de bogføres. 
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EC Kunder 
Denne side er oprettet således, at brugeren kan indtaste relevant information til at indgå eller annullere 

betalingsaftaler. 

Funktion: Indgå en betalingsaftale 
 

Efter at have indtastet de nødvendige information kan brugeren, ved at trykke på ”Opret 

betalingsaftale”, sende en instruktion til betalingsformidleren om at etablere en betalingsaftale. 

  

Funktion: Annuller betalingsaftale 

 
Tryk ”Annuller betalingsaftale” for at bede betalingsformidleren om at annullere pågældende 

betalingsaftale. 

 

Angiv aftalenummeret på pågældende aftale. Tryk derefter “ok”. 
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Information Beskrivelse 

Betalingstypekode Brugeren kan vælge mellem to aftaletyper: LS and BS.  

Se/Cvr-nr Når en LS aftaletype ønskes, er brugeren nødt til at indtaste Se/Cvr nr 
for kundens firma. 

Bank kontonummer Et kontonummer er påkrævet for at finde den pågældende konto. 

Bank registreringsnummer Et registreringsnummer er påkrævet for at finde banken hvori kontoen 
er registreret. 
 

Debitor gruppenummer Debitor gruppenummer bliver oprettet hos NETS 

  

Underside: EC aftaler 
EC kundesiden har en underside der kaldes ”EC aftaler”. Den viser oprettede betalingsaftaler med 

kunder. Hver betalingsaftale indeholder information omkring aftaletype, aftalenummer, 

bankkontonummer, BS (betalingsservice) nummer og bruger ID og dato for oprettelsen. 
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Underside: EC Bevægelser oversigt 
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EC Sendekø 

Brugeren kan benytte denne side til at gennemgå dokumenterne inden alle dokumenter eller nogle 

brugerudvalgte dokumenter sendes ud til kunderne. 

Funktion: Send alle linjer 
Tryk ”send alle linjer” under proces i actions for at sende alle dokumenter i sendekøen. 

 

Funktion: Send valgte linjer 
For at sende udvalgte dokumenter, vælg først de ønskede linjer og tryk derefter ”send valge linjer” 

under proces i actions. 

 

Funktion: Fakturer, der ikke må sendes 

 
Brugeren kan ved at sætte et flueben i feltet ”Send ikke” markere udvalgte dokumenter der ikke må 

sendes.  
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EC Indlæs Aftaleoversigt 
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Indbetalingskladder 
 

Indbetalinger kan ses I indbetalingskladder ved at vælge den ønskede kladde og trykke ”enter”. 

 

Funktion: Indlæs indbetalinger  
 

Brugeren kan vælge en fil til indlæsning ved at trykke på “EC-indbetalinger” under behandl I actions. 

 

 

Brugeren kan i betalingslisten vælge hvilke betalinger der skal indlæses.  
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Bogført salgsfaktura 

Siden over en bogført salgsfaktura indeholder information omkring faktura, modtager, osv. 

EasyCollection tilføjer to nye funktioner under proces i actions. 

Funktion – Tilføj salgsfaktura til EC sendekø 
Hvis en kunde ikke har været slået til EasyCollection da salgsfakturen blev bogført kan brugeren manuelt 

tilføje salgsfakturen til EC sendekøen ved at trykke ”Send til EC sendekø” under behandl i actions. 

 

Funktion – Gå ind på EC Log 
Brugeren kan gå ind på en EC sendte dokumenter log og få et overblik over ind- og udgående 

kommunikation mellem EasyCollection og betalingsformidlere. Se side 17 for mere information omkring 

EC sendte dokumenter log.  
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Bogført købskreditnota 
Siden over en bogført købskreditnote indeholder information omkring faktura, modtager, osv. 

EasyCollection tilføjer to nye funktioner under proces i actions. 

Funktion – Tilføj købskreditnote til sendekøen 
Hvis en kunde ikke har været slået til EasyCollection da købskreditnoten blev bogført kan brugeren 

manuelt tilføje købskreditnoten til EC sendekøen ved at trykke ”Send til EC sendekø” under proces i 

actions. 

 

Function – Gå ind på EC Log 
Brugeren kan gå ind på en EC log over sendte dokumenter og få et overblik over ind- og udgående 

kommunikation mellem EasyCollection og betalingsformidlere. Se side 17 for mere information omkring 

EC sendte dokumenter log.  
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EC aftaleliste 
EC aftalelisten viser alle oprettede betalingsaftaler, aktive såvel som inaktive. 

 

EC Log 
EC log giver et overblik over ind- og udgående kommunikation mellem EasyCollection og 

betalingsformidlere. 

 

EC Sendte dokumenter Log 
Denne log giver et overblik over sendte dokumenter. 
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EC Opsætning 
 

 

Input Beskrivelse 

Kreditornummer fra bank Kreditornummer er udstedt af banken 

Pack og send med opgavekøen Opsætning af opgavekø til at sende 
dokumenterne fra sendekøen automatisk 
 

 

 

Input Beskrivelse 

OIO navn firmanavn 

OIO adresse Firmas 1. Adresselinje 

OIO adresse 2 Firmas 2. Adresselinje 

OIO post kode Firmas postkode 

OIO by Firmas by 

OIO land Firmas land 
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Easy Collection kan kommunikere til FarPay via API(metode FarPay) eller via FTP. Hvis metoden er andet 

end FarPay, så skal filstierne defineres. Hvis metoden er FarPay, så skal “Webservice hemmelig nøgle” 

angives og denne bliver udleveret af FarPay. 

Input Beskrivelse 

Sti til upload Mappen valgt hvortil salgsdokumenter sendes til 
udlæsning. 

Sti til download Mappen hvorfra betalinger og betalingsaftaler 
indlæses fra. 

Sti til afvist Hvis filer indeholder fejl sendes de hertil. 

Sti til temp Mappe til midlertidig ophold af filer der skal 
udlæses. Da filen er færdig, flyttes den til mappen 
til udlæsning. 

Sti til aftalearkiv Når betalingsaftaler indlæses bliver en backup 
gemt i aftalearkivet. 

Sti til indbetalingsarkiv Når betalinger indlæses bliver en backup gemt i 
aftalearkivet. 
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Input Beskrivelse 

Inkluder pdf NAV rapporten sendes som PDF med ind til 
FarPay 

Vis fakturabesked Teksten som er angivet i “Faktura besked” 
boksen, bliver vist i FarPay faktura preview. 

Vis leveringsadresse Brugeren kan slå leveringsadresse til hvis den 
ønskes vist på FarPay faktura preview. 

Vis arbejdsbeskrivelse Arbejdsbeskrivelsen fra salgsdokmenterne bliver 
vist i FarPay faktura preview. 
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Input Beskrivelse 

Indbetaling Brugeren kan skrive en beskrivelse når filer 
indlæses til en kladde 
 
Brugeren kan vælge blandt fire parametre: 
%1 Kladdenavn 
%2 Kladdebeskrivelse 
%3 Kundenavn 
%4 Dokumentnummer 

Udbetaling Når filer indlæses til en kladde, kan brugeren 
skrive en beskrivelse. Brugeren kan vælge blandt 
fire parametre. 

Tilbagebetaling Når banken har afvist en betaling, f.eks. p.g.a. 
utilstrækkelige midler på kontoen. Brugeren kan 
vælge blandt fire parametre. 

Gebyr Brugeren kan vælge at beskrive af bankgebyr. 

Modkonto til indbetalingsfil Brugeren kan vælge at have en modkonto til hver 
kladdelinje hver især, eller at have en modkonto 
til alle kladdelinjer samlet. 

Tekst til modkonto (hvis total) Brugeren kan indtaste en beskrivelse hvis en 
samlet modkonto til alle kladdelinjerne vælges. 

Spørg efter bogføringsdato og bilagsnr Hvis flueben er sat til, så bliver man prompet 
efter at indtaste disse felter inden 
indbetalingerne indlæses. 

Modkontotype Modkonto type. 

Modkontonummer Kontonummer på modkonto. 
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Når Easy Collection sættes op første gang så skal bankhelligdage og betalingstyper indsættes. For at 

oprette bankhelligdage, så trykkes der på action ”Opret bankhelligdage”. For at oprette betalingstyper, 

så tryk på action ”Åbn betalingstyper” og inde på denne side tryk på ”Indsæt standard data” 


