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Hvordan laver jeg ratebetaling for mine deltagere i Conference Manager?  

Hvis du ønsker at lave ratebetaling for dit arrangement, kan du – efter lidt arbejde – sætte det op i 
Conference Manager. Vi anbefaler dog kun at gøre dette, hvis der er tale om et arrangement hvor 
deltagerne forventer ratebetaling og ved, de skal betale over flere gange. 

Start med at lav en ny deltagerkategori, du kalder Rater. Deltagerne kommer ikke til at vælge den, 
så du behøver ikke opsætte nogle personoplysninger. Sæt prisen til 0 kroner og markér, at adgang 
til tilmeldingen kræver en arrangementskode. 

  

 

Herefter opretter du en decideret deltagerkategori med alle de informationer, du ønsker dine 
deltagere skal udfylde. Det er altså den ’rigtige’ deltagerkategori. Kald den eventuel ratebetaling 
og notér i beskrivelsen, hvordan ratebetalingen foregår, fx at ”Halvdelen betales med det samme, 
mens resten betales d. 24. december 2020”. Sæt prisen til halvdelen af den fulde pris, hvis der er 
tale om 2 rater. Sæt prisen til en tredjedel, hvis du vil lave 3 rater osv. 
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Herefter går du ind under Arrangementet  Tilvalg. Opret et Tilvalg, der hedder Ratebetaling, sæt 
den deltagerkategori, der kan vælge tilvalget til kategorien ”Rater” (den deltagerkategori du 
oprettede først, som deltagerne ikke skal vælge). Husk at klikke af i, at Deltageren må vælge flere 
af nedenstående muligheder. 

Herefter tilføjer du det antal tilvalg, der passer med de resterende rater. Kald dem blot rate 2, rate 3 
og så fremdeles og sæt prisen til den tilsvarende rate. 
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OBS: Er der kun tale om én ekstra rate, altså rate 2, så skal du lave et ekstra tilvalg. Navn og pris er 
underordnet, men systemet skal have minimum 2 tilvalg at vælge imellem. 

Afslut med at klikke på Gem. 

 

Udsendelse af faktura på efterfølgende rater 

Når du skal sende fakturaer ud på de efterfølgende rater, starter du med at gå ind under 
Arrangementet  Tilvalg. Redigér tilvalget, der hedder Ratebetaling. Nu sætter du din ’rigtige’ 
deltagerkategori, som deltagerne har tilmeldt sig i, til at være tilgængelig for tilvalget. 

 

Herefter går du ind under dine Deltagere  Deltagerliste og filtrerer, så du kun ser dem, der har 
valgt ratebetaling. 

Du skal nu, én efter én, ind på hver ordre og tilføje dem til tilvalget for rate 2. Klik ind på en person, 
og vælg Tilvalg i de sorte faner ovenover deltagerens informationer og klik Rediger tilvalg. 

 

Vælg den første rate og klik efterfølgende på Gem. 
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Du bliver nu spurgt, om du vil sende fakturaen ud med det samme. Klik Ja, og der vil være sendt en 
faktura til den ordreansvarlige på ordren for rate 2. 

 

 

Dette gentager du for alle de deltagere, der har valgt at betale i rater. 

Er der tale om flere rater, er fremgangsmåden den samme som ovenfor. Man vælger nu blot rate 
3-tilvalget for hver enkel person og sender fakturaerne ud. 

Det er altid en god idé at advisere deltagerne et par dage før man sender fakturaer ud, så de ved, 
de skal være opmærksomme på at få betalt. 

 

 

OBS: Hvis din tilmelding stadig er aktiv, har du åbnet op for at dine deltagere også kan vælge 
tilvalget Rater, hvis de tilmelder sig samtidig med, at du sender fakturaer ud. Derfor anbefaler vi, at 
man først udsender fakturaer på rater, når tilmeldingsfristen er overstået. Alternativt kan man 
vælge at gøre det på et tidspunkt, hvor man ikke forventer mange tilmeldinger. Husk i så fald at 
fjerne deltagerkategorien med ratebetaling fra tilvalget efterfølgende. 

 

 

 


