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HVAD VIL VI BERØRE I DAG? 

 

PROCEDURE FOR KONTERING 

ORDREANSVARLIG OG INTERN AFREGNING 

MOMS OG MOMSFRITAGELSE 

ORDRELISTEN OG FAKTURALISTEN 

GENNEMGANG AF RYKKERHÅNDTERING 

REFUNDERING I SYSTEMET HERUNDER TILLÆGSORDRER OG DELVIS RETURNERING 

SKÆRPENDE BETINGELSER 

TILPASNING AF FAKTURA EFTER UDSENDELSE 

 

 

 

Start med at logge på Conference Manager i Google Chrome   

Åben www.conferencemanager.dk og klik på Log Ind oppe i højre hjørne.  

 

 

 

 

 
VELKOMMEN TIL 
ØKONOMIKURSUS I 
CONFERENCE MANAGER 
 

http://www.conferencemanager.dk/
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PROCEDURE FOR KONTERING 

Idet det kræver en anvisningsfuldmagt at arbejde med betalingsarrangementer i Conference 
Manager, behøver du ikke få godkendt din kontering ved PØ/controller. Du skal dog stadig 
definere ydelse, sag og sagsopgave.  

Efter du har oprettet dit arrangement, og har valgt det skal være et betalingsarrangement går du 
inder under Arrangementet  Grundopsætning  Betaling 

Herefter klikker du på ’Rediger’ til højre under ’Opsætning’. 

 

 

 

 

 

Vælg ydelse, sag og sagsopgave og tryk Gem. 

Du kan søge med tal i både sag og sagsopgave, så begynd at skrive tallene i listen, og din sag eller 
sagsopgave kommer frem. 

Klik herefter på Gem. 

 

ORDREANSVARLIG OG INTERN AFREGNING 

Den ordreansvarlige skal udfyldes af deltageren ved alle betalingsarrangementer. Det er for, at 
systemet ved hvem fakturaen skal stiles til og hvad der skal stå på fakturaen.  

Der er oprettet nedenstående standardfelter, der automatisk kommer frem under den 
Ordreansvarlige. Du kan selv tilpasse det, hvis du ønsker færre eller flere, ligesom du kan tilpasse 
navnet på felterne – det afhænger af arrangementet.  
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Siden med den Ordreansvarlige ser ud som nedenfor, når deltagerne tilmelder sig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det kan ses på billedet på næste side, kan man tilføje tekst på siden under den 
ordreansvarlige. Dette gøres under Arrangementet  Grundopsætning  Personoplysninger  
Ordreansvarlig. 

 

MOMS OG MOMSFRITAGELSE 

Opsætningen af moms i dit arrangement skal du som udgangspunkt ikke røre. Alt efter hvilken 
ydelse du vælger, vil de forskellige priser tilpasse sig. Men i forhold til momsfritagelse på fakturaer, 
er det vigtigt at du er opmærksom på nedenstående opsætning. 

Nogle fakturaer momsfritages automatisk, fordi det drejer sig om deltagere fra AU eller deltagere 
inden for samme ministerområde, fx Københavns Universitet. Systemet skal bruge CVR nummeret 
til at tjekke om en faktura skal momsfritages, så sørg altid for at CVR er en del af opsætningen af 
din ordreansvarlig kategori medmindre du er 100% sikker på, at det ikke er relevant. 
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Hvis du ved der udelukkende er tale om deltagere fra AU, der skal momsfritages, så er EAN 
nummeret nok. Du behøver ikke have CVR nummeret på under den ordreansvarlige. 

Et par guidelines følger nedenfor: 

Interne arrangementer udelukkende med deltagere fra AU = EAN fakturering slået til, samt 
information om at den skal vælges, hvis der skal momsfritages. OBS: Dette gælder kun 
arrangementer hvor AU skal betale. Ved sommerfester og julefrokoster, hvor der er tale om 
brugerbetaling skal EAN være slået fra. EAN fakturering aktiveres og de-aktiveres under 
Arrangementet  Bekræftelse og billet  Faktura. 

Arrangementer med eksterne deltagere = Både CVR og EAN skal udfyldes, og skal derfor være 
tilgængelige. 

 

ORDRELISTE 

Ordrelisten er den primære liste du skal bruge, når du skal finde informationer om betaling, 
fakturering eller andet. 

Her kan man se restancer, hvem der er tilknyttet en ordre og hvilken betalingsmetode, der er valgt. 
Ordrelisten ser ud som nedenfor og kan tilpasses yderligere: 

 

Hvis man klikker på et ordrenummer, kommer man ind på ordredetaljerne omkring den specifikke 
ordre.  
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FAKTURALISTEN 

Fakturalisten skal bruges til at udsende rykkere. Ligesom ved ordrelisten kan du tilpasse visningen 
på listen, så den har de informationer du ønsker.  

Nedenfor vil rykkerhåndteringen blive gennemgået. 

 

GENNEMGANG AF RYKKERHÅNDTERING 

Først skal det undersøges, om der er nogle, der mangler at betale. 

Gå 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 der sendes en rykker til deltageren 
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UDSENDELSE AF RYKKER 

Marker den eller de personer, der mangler at betale. Hvis du har mange personer på listen, kan du 

også markere alle ved at klikke i den lille grønne boks ved siden af Faktura nr. Systemet sender kun 

ud til dem, der har overskredet betalingsfristen.  

Klik på  

Herefter kommer teksten der passer til den 1. og 2. rykker., som Økonomi har udarbejdet. Klik blot 
på                  og efterfølgende på  

2. rykker skal sendes igen efter 10 dage. 

Du kan se datoen for hvornår du udsendte en rykker sidst ved at tilpasse visningen på Fakturalisten.  

Hvis der stadig ikke er modtaget betaling, sendes 3. rykker ud 10 dage efter rykker 2. 

Imødeses betaling stadig ikke, skal deltageren frameldes, så arrangøren sikres mod økonomisk tab. 

 

REFUNDERING 

Du kan kun refundere betalinger, mens arrangementet er aktivt og der er betalt med kreditkort. Er 
der betalt med andet end kreditkort eller er arrangementet overstået, skal du sende en mail til AU 
Regnskab på wsokonomi@au.dk. 

Hvis du skal afmelde en person og refundere deltagergebyret, skal du starte under Deltagere  
Ordreliste. Søg navnet frem i søgefeltet. Klik derefter på Ordre nr. for at komme ind på 
Ordredetaljer. 

Klik på  

Markér ’Nej, der skal ikke betales’ og klik på  

 

Den valgte deltager har nu fået tilsendt en annulleringsmail og er blevet fjernet på deltagerlisten. 
På ordrelisten kan du se, at ordren er annulleret idet den er blevet streget ud: 

 

 

mailto:wsokonomi@au.dk
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Herefter klikker du på ordren igen og kommer ind på Ordredetaljerne. Klik på Fakturaoverblik i 
fanerne nederst på siden og klik på Refundér. 

Herefter skriver du i tekstboksen, hvorfor ordren er blevet annulleret og afslutter med at klikke 

 

 

Personen er nu afmeldt og pengene føres tilbage til kortet indenfor 1-3 dage.  

Hvis der ikke er betalt med kort, kan du ikke selv refundere og skal derfor kontakte AU Regnskab på 
wsokonomi@au.dk. 

 

TILLÆGSORDRER 

Har du lavet betingelser for no-show gebyr og efterfølgende skal opkræve det, kan du lave 
tillægsordrer i systemet.  

Find den specifikke deltager under Deltagere  Ordreliste. Søg navnet frem i søgefeltet. Klik 
derefter på Ordre nr. for at komme ind på Ordredetaljer. 

Vælg  

Udfyld Beskrivelse og Beløb. Husk at tilpasse moms, så det er enslydende med om der har været 
moms på fakturaen eller ej. Er du i tvivl, så kontakt Økonomi på wsokonomi@au.dk. 

mailto:wsokonomi@au.dk
mailto:wsokonomi@au.dk
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Afslut med  

Herefter skal du klikke på                for at sende fakturaen på tillægsordren ud til den 
ordreansvarlige. 

 

DELVIS RETURNERING 

Hvis en deltager skal have en del af sit deltagergebyr eller en anden udgift refunderet, kan du 
ligeledes gøre det ved dankort transaktioner i systemet på aktive arrangementer.  

Find deltageren under Deltagere  Ordreliste. Søg navnet frem i søgefeltet. Klik derefter på Ordre 
nr. for at komme ind på Ordredetaljer. 

Vælg  

Udfyld Beskrivelse og Beløb. OBS: Husk at skriv beløbet i minus, idet der skal returneres penge. Husk 
at tilpasse moms, så det er enslydende med om der har været moms på fakturaen eller ej. Er du i 
tvivl, så kontakt Økonomi på wsokonomi@au.dk.  

 

 

 

 

 

 

Afslut med  

Herefter skal du klikke på                for at sende fakturaen på tillægsordren ud til den 
ordreansvarlige. 

Klik herefter på knappen ’Refunder’ 

 

 

 

mailto:wsokonomi@au.dk
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SKÆRPENDE BETINGELSER 

Du kan lave dine egne betingelser i systemet og dermed oprette no-show gebyr, 
frameldelsesgebyr, fastsætte procentvise satser for hvor meget af tilmeldingsgebyret, der kan 
refunderes alt efter afmeldingsdato og lignende.  

Betingelserne tilpasses under Website  Grundopsætning  Tekster  Egne betingelser. 

Lav dine egne betingelser ved at klikke på  

Navnet på dem skal starte med ”Jeg har læst og accepterer, at” 

Egne betingelser skal altid være skærpende og må ikke være lempelige i forhold til AU’s 
handelsbetingelser. 

Betingelserne kommer på Overblikssiden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILPASNING AF FAKTURA EFTER UDSENDELSE 

Hvis en fakturamodtager skriver, at der mangler oplysninger på fakturaen, kan du tilpasse den i 
systemet og gensende den. 
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Gå ind under Ordreliste og søg på navnet på deltageren og klik på ordren. Herefter kommer du ind 
på Ordredetaljer og kan redigere informationerne under den ordreansvarlige. 

Efter du har tilføjet/tilpasset de informationer, som fakturamodtageren har efterspurgt, klikker du på 
Fakturaoverblik nederst på siden og vælger gensend faktura. 

 

Hvis fakturamodtageren har efterspurgt informationer, der ikke stemmer overens med de 
oplysningsfelter, du har under din ordreansvarlige, skal du først tilpasse dine oplysningsfelter under 
den ordreansvarlige. Dette gøres under Arrangementet  Grundopsætning  Deltagerkategori. 
Vælg ordreansvarlig kategorien ude til venstre og tilpas den retvisende. OBS: Anvend altid 
standardfelter, hvis der er mulighed for det.  
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Herefter skal du under Arrangementet  Bekræftelse og billet  Faktura og vælge 
Personoplysninger. Vælg de felter, du netop har tilføjet til din kategori så de kommer med på 
fakturaen og klik på Gem. Derefter følger du proceduren ovenfor for at genudsende fakturaen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPORT 
HUSK: DU KAN FINDE GUIDES OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL VED AT SØGE PÅ CONFERENCE MANAGER I 
MEDARBEJDERINDEKSET PÅ MEDARBEJDERE.AU.DK. 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp i forhold til funktionaliteten i Conference Manager kan du 
skrive til AU's Conference Manager support på conferencemanagersupport@au.dk. Du kan 
forvente et svar inden for 24 timer på hverdage. 

Beskriv i mailen hvilket problem du oplever, gerne med screendumps og nævn navnet på det 
arrangement, der er tale om. 

Ved akutte henvendelser kan du ringe til supporten på: 22 74 49 36. Telefonen er åben mandag-
torsdag mellem 9-15 og fredag mellem 9-13.   

 

Henvendelser om økonomi 

Drejer din henvendelse sig om økonomi, kontering eller lignende, bedes du kontakte økonomi på 
wsokonomi@au.dk 


