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Hvordan følger jeg op på, om mine deltagere har betalt? Og rykker dem, der mangler at betale? 

For at danne dig et overblik over dine deltagere og deres betaling skal du ind under Deltagere  
Fakturaliste. Her får du et overblik, der minder om det viste nedenfor. 

Når du kan se den lille gule trekant      er det fordi systemet har registreret, at der er en fejl. I dette 
tilfælde, fordi betalingsfristen er overskredet. Derfor skal du sende en rykker til deltageren.  

Udsendelse af rykker 

Sæt et flueben i den lille boks til venstre ved de personer, der mangler at betale. Har du mange 
personer på listen kan du også klikke i den lille grønne boks til venstre for ’Faktura Nr.’ (se 
nedenfor). Så markerer systemet alle personer på listen. Men der udsendes kun rykkere til de 
personer, der har overskredet betalingsfristen. Tryk på ’Send rykker’. 

 

Systemet vil registrere, antallet af personer, som mangler at betale og vil derfor kun sende mailen 
ud til denne eller disse person(er). Tryk derfor på              i boksen, der popper op for at komme 
videre til udsendelsen af mailen. 

AU Økonomi har en lavet en skabelon, der automatisk sættes ind i mailen, når der udsendes 
rykkere. Så du kan i den nyåbnede vindue blot klikke på                 og herefter vælge, at mailen skal 
sendes ud med det samme. Afslut med at trykke på  

Der er lavet skabeloner på både dansk og engelsk, så hvis du har valgt engelsk som sprog i din 
opsætning, vil teksten i rykkeren ligeledes være på engelsk. 

Du kan holde styr på hvem, der har modtaget rykkere og hvornår ved at klikke på filtreringsikonet 
på listen. Ved at klikke af i ’Rykker’, vil du nu få vist en kolonne, der viser hvornår der er udsendt 
rykkere til de respektive deltagere. 

 


