Lille vejledning til C5 Leverandørservice
Indtast bank registrerings OG kontonummer ud i et, altså du skal have hele kontonummer stående
men uden mellemrum eller bindestreg således: XXXXYYYYYYYYYY
Idet xxxx er reg.nr. og yyyyyyyyyy er kontonummer.

Her har du et eksempel:

Opsætning af indbetalingsmåde for kunder som har NETS Leverandørservice:
Opret en kladde med navnet ”PBS”og vælg evt. også en ny kladde eller eksisterende kladde:
Ny kladde i Finans/Tilpasning/Kladdenavne med navnet ”PBS”:

Opsætning af kunder til Nets Leverandørservice – 4 felter skal være udfyldt korrekt i C5:
Det er vigtigt at kundens kontonummer i C5 er nøjagtigt samme kontonummer hos Nets!
På faneblad ”Opsætning”

Indsæt kundens CVR nr.:
Indsæt kundens bankkonto (regnr+kontonummer) 4+10 = 14 karakterer i feltet Bank:
Og sæt kunden til at blive oprettet:

Efterfølgende vil det se fx således ud:

I forbindelse med dannelse af filer til NETS vil en fil med oprettelser kunne medsendes en evt.
betalingsfil.
Dog skal der være mindst en dag fra oprettelsesdagen inden kl. 18 til man kan trække den oprettede
kunde.
Vigtigt: Lav max. en opkrævning pr. kunde pr. dag!

Betalingsoversigt – markering af betalinger

Ovenstående billede af forfaldne debitor poster, kan afmærkes med fuldt beløb eller
delvist beløb.
De røde linjer er over forfaldsdato (i forhold til dags dato)!
1 Kolonne er markering til betaling ”
Blå pil”
.
2 LS Oplysning om at kunder er aktive Leverandørservice.
3 Kontonummer
4 Fakturanummer
5 Faktura beløb
6 Valuta
7 Faktura dato
8 Forfalds dato
9 Betal nu. Her kan angives en delvis betaling.
10 Restbeløb (rest beløb for faktura).
11 S. Er denne post sendt til Nets, Nej / Ja.

Når billedet forlades, bliver man spurgt om følgende 2 punkter:
1) Udskriv betalinger til Skærm/Print/… Gem udskriften til senere kontrol

2) Overfør betalinger til NETS Leverandørservice? (svares nej til overfør vil alle
betalinger blive gemt med status ikke sendt). Svares ja, vil samtlige markerede
betalinger blive udlæst i fil til NETS.
Filerne vil ligge på harddisken, som angivet under indstillingerne eller som du valgte
ved udlæsningen.

