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På AU er det muligt, at oprette webshops på salg og deposita.
Se webshop brugervejledning.
Der er flere trin i processen.
For at gennemføre processen hurtigt og fejlfrit, er denne mini-vejledning udarbejdet.

Webshopansvarlig

Hvad skal en webshop-ansvarlig?
Når I er blevet oprettet som bruger af webshoppen, kan I
oprette diverse webshops.
Hvis I ikke er projektøkonom/forretningscontroller, skal I
have kontoen (projekt, aktivitet og stedkode) oplyst hos den
projektøkonom/forretningscontroller, I er tilknyttet. Navnet/
skærmdump af den oprettede webshop skal herefter sendes
til projektøkonomen/forretningscontrolleren til endelig
kontrol af kontostrengen.
Det er vigtigt at I her skriver, hvad det er for en slags
webshop (bog/kompendium, deposita) og hvem det er I
forventer der er betaler (udlændinge, danske universiteter,
virksomheder eller privatpersoner)
Meld endelig ikke nogen priser ud, før I har fået en
momsvurdering og en endelig godkendelse af Regnskab.

Projektøkonom/
Forretningscontroller

Godkendelse af kontering
Som projektøkonom/forretningscontroller skal I godkende, at
projekt, aktivitet og sted i webshoppen er korrekt. Det er
VIGTIGT, at I tjekker konteringen og ikke bare videresender
navnet/skærmdump på webshoparrangementet.
Når projekt og aktivitet er godkendt, sendes
navnet/skærmdump på webshoppen til: wsokonomi@au.dk
til endelig kontrol af momsen og artskontoen. Husk at sende
webshoparrangementets materiale med, så vi kan bedømme
hvad det er der sælges og hvem det henvender sig til, så
Regnskab (webshop) kan fastlægge om momsen er korrekt.
Skriv gerne i mailen om der er lagt moms oveni
arrangementets beløb eller ej. Se FAQ på hjemmesiden.
Hjælp til artskonto for webshoppen. Se FAQ på hjemmesiden
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Regnskab
wsokonomi@au.
dk

Regnskab kontrollerer, om momsen og artskonto er korrekt.
Regnskab sender en mail til den webshopansvarlige med
projektøkonom på som Cc, når webshoppen er godkendt.

Webshopansvarlig

Når I har fået godkendelse af webshoppen fra Regnskab, må
linket på webshoparrangementet offentliggøres.

Webshopansvarlig

Fakturagrundlag
Skal der udstedes en faktura (kun til firmaer/offentlige
virksomheder – der udstedes ikke fakturaer til private
deltagere), skal den webshopansvarlige sende
navnet/skærmdump på webshoparrangementet til
projektøkonomen med besked om, at der skal udstedes
fakturaer til de pågældende deltagere.
Drejer det sig om deltagere på AU, skal proceduren for intern
handel følges. Debitor lader dem stå i webshoppen som
ufakturerede. Regnskab giver besked, hvis der er interne.
Den webshopansvarlige sørger selv for at de interne bliver
vinget af i webshoppen, når der er lavet en intern handel.

Webshopansvarlig

Tilbagebetaling
Skal en deltager have sine penge tilbage følges proceduren
for Kreditering i webshoppen.

Regnskab
wskredit@au.dk

Regnskab tilbagebetaler pengene til den krediterede deltager
ud fra den automatisk dannede mail eller via den manuelle
mail.
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Er du i tvivl?
Har I spørgsmål til noget af ovenstående, kontakt da Regnskab enten via
wsokonomi@au.dk eller en af nedenstående medarbejdere:
Britta True tlf. nr.: 871 52619
Sonja Stjernholm, telefon: 871 53436
Marianne Kristensen, telefon: 871 53475
Xenia Nørgård Christensen telefon: 871 53438
Henriette Sander Stær, telefon: 871 52863
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