
   
  Conference Manager support 

  Events og Kommunikationsstøtte 
  Forskning og Eksterne Relationer 

 
 

 

 

Hvordan opkræver jeg betaling i rater?  

OBS: Vær opmærksom på, at det ikke anbefales at opkræve betaling i rater, da det kan 
komplicere processen med at få deltagerne til at betale. Ønsker du dog at opkræve betaling i 
rater, kan du følge vejledningen nedenfor. Der kan kun betales i rater via bankoverførsel. 

Under Arrangementet  Grundopsætning  
Betaling skal du som minimum vælge 
bankoverførsel som betalingsmulighed.  

På fakturaen, der fremsendes til deltageren, vil 
der være en betalingsreference. Det er denne 
reference, som deltageren skal anvende ved 
bankoverførslen. 

I eksemplet nedenfor er der et deltagergebyr på 
50 kr. Dette ønsker Tobias at betale á 2 omgange, 25 kr. hver. 

Hermed skal han som deltager 
blot informeres om, at han ved 
bankoverførslen skal angive 
betalingsreferencen, der står 
på hans faktura. Se 
overstregningen med gult. 

 

 

OBS: Det er dit ansvar som 
arrangør, at sikre dig, at 
deltagerne betaler de 
forskellige rater til tiden. 
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Du kan følge med på dit arrangement om den pågældende person har indbetalt sin rate. 

Gå ind under Deltagere  Ordreliste  Søg på navnet på den pågældende person eller find 
ham/hende i listen. Klik på ordrenummeret for at komme ind på overblikket over ordren. 

Klik på Fakturaoverblik i fanerne nederst på siden. 

På billedet vil du nu kunne se den pågældende persons balance. Er der indbetalt 25 kr. med den 
rette betalingsreference, vil balancen være på -25. kr. i stedet for -50 kr. Ligeledes kan du se 
betalingsreferencen for ordren, hvis deltageren efterspørger den. 

Det kan være en god idé at informere dine deltagere om processen vedrørende betaling af rater, 
både før de tilmelder sig, og efter. Under Arrangementet  Grundopsætning  Deltagerkategorier 
kan du informere via Deltagerbeskrivelse. 

Ligeledes er det en god idé, at have det med i bekræftelsesmailen. Denne opsættes under 
Arrangementet  Bekræftelse og billet  Redigér under Ordrebekræftelse 

Nedenfor er et forslag til en tekst, der kan beskrive processen: 

Ratebetalingen sker via bankoverførsel og det er samme betalingsreference fra gang til gang, du 
modtager derfor ikke en ny faktura pr. betaling. Betalingsreferencen findes øverst og nederst på 
fakturaen. Det er ikke muligt at tilmelde til PBS og der sendes heller ikke girokort med. Kontakt din 
bank hvis du har brug for hjælp til manuelt at oprette afdragene i netbank. 

OBS: Vær dog opmærksom på, at det ikke anbefales at opkræve betaling i rater, da det kræver 
manuel håndtering og kan komplicere processen med at få deltagerne til at betale.  

 

 


