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Side 1 

Find og bogfør betaling til link manuelt 
ifm. ePay callback udfald 

 
 

ePay kan desværre have problemer med callback forsinkelser, hvilket betyder at betalinger til betalingslink 

fra ASA ikke automatisk er registreret/bogført betaling for tilhørende tilmelding. 

Strandede betalinger ligger i ePays liste ’Nye betalinger’ – disse skal manuelt findes og bogføres i ASA. 

OBS! Dette gælder kun betalinger til betalingslink. Kan ID ikke fremsøges i ASA liste Ubetalte Betalingslinks 

kan det være en anden fejl – kontakt supporten.   

Vi har lavet video guide til begge processer – se dem her! 

1) FIND TILMELDING  

Find via. betalingsid fra ePay den tilhørende tilmelding i ASA liste ’Betalingslinks Ubetalte’ 
 

• Log ind i ePay Administration her: https://admin.ditonlinebetalingssystem.dk/admin/login.asp 

 

• Se listen ’Nye betalinger’ 

 
 

• Kopier betalings Trans-ID 

• Åbn under ’Logs over hændelse’ listen ’Payment Window v2’ 

 
 

 

https://admin.ditonlinebetalingssystem.dk/admin/login.asp
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Side 2 

• Søg efter Trans-ID 

• Åbn betalingens log ved at trykke på ’Se loggen’ 

 
• Her findes paymentrequestid som kopieres 

 
 

• Åbn ASAs liste Betalingslinks Ubetalte (blå box nederst i Rollecenter)  

 
• Vælg som søgefilter: Betalingslink og indsæt kopieret paymentrequestid 

• Dobbelt-klik på betalingslink-linjen som fremsøges  
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Side 3 

• Her ses fakturanr. og debitornr. som betalingslink er genereret til 

 

• Tryk på ’Vis kursuslinjer’ for at se tilmeldingen som faktura hører til 

• FORTSÆT HERFRA TIL 2) BOGFØRING AF BETALING 

• Når betalingen er bogført i ASA kan den hæves fra ’Nye Betalinger’ i ePay. Først når der trykkes 

’Hæv’ vil pengene hæves fra betalers kort og overføres til skolens bankkonto. 
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Side 4 

2) BOGFØRING BETALING 

Bogfør betaling manuelt via Opret indbetaling på holdkort  

 

• Når tilmelding, der skal bogføres betaling for, er fundet, åbnes holdkort på holdnummer-link i 

faktaboks 

  

• Marker deltagers tilmeldingslinje (her 1039 Agner Larsen) og tryk ’Opret indbetaling’ 

  

• Vælg betalingsform: LINK (OBS! Flyt ikke flueben – marker blot linjen 

 

• Tryk Ja til Bogfør indbetaling.. 

 

 

 

OBS!  

For betalinger til betalingslink som 

bogføres manuelt etableres ikke 

forbindelse til ePay og derfor vil online 

anmodning om refusion ikke være muligt. 

Hvis der skulle opstå behov for refundering, 

må deltagerens reg. og kontonr. Indhentes.  

 


