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Betalingsfrister 
 

Betalingsfrist fremgår som forfaldsdato på fakturaer.  

Der opsættes generelle betalingsfrister for skolen under Skoleopsætning → Betalingsfrister 

Betalingsfrist/forfaldsdato opsætningen kaldes i ASA ’en betalingsbetingelse’ 

En betalingsbetingelse består to parametre 1) Dage før holdstart og 2) Forfaldsdatoformel  

 
Skærmprintet viser standardopsætning i ASA. 

’Dage før holdstart’ afgør i hvilken periode betingelsen skal gælde. (Falder tilmeldingen f.eks. 11 dage før 

holdstart vil betalingsbetingelsen der gælder for op til 14 dage før holdstart anvendes med 

standardopsætning) 

’Forfaldsdatoformel’ sættes X antal dage der skal bruges til at beregne forfaldsdato.  

Beregningen kan laves enten ved udgangspunkt i holdstartdato eller tilmeldingsdato. 

Sættes der flueben i ’Beregn udfra holdstart’ sættes forfaldsdatoen X antal dage FØR holdstartdato.  

Sættes der ikke flueben i ’Beregn udfra holdstart’ sættes forfaldsdatoen X antal dage EFTER 

tilmeldingsdato. 

Betalingsbetingelser skal oprettes og derfor have en kode og beskrivelse ligesom f.eks. holdtyper og 

pristyper. Kolonnerne ’Betalingsbetingelseskode’ og ’Betalingsbetingelses beskrivelse’ er altså blot navn og 

forklaring. Indtastningen i Dage før holdstart er ikke en del af betalingsbetingelsen, men instruks om 

hvornår betingelsen skal bruges.  

Forklaring af standardopsætning 

- 0-3 dage til holdet starter er betalingsfrist samme dag som tilmeldingen oprettes (altså 0 dage) 

- 4-14 dage til holdet starter er betalingsfrist 3 dage efter tilmeldingen oprettes 

- 15-30 dage til holdet starter er betalingsfrist 14 dage efter tilmeldingen oprettes 

- 31-365 dage til holdet starter er betalingsfrist 30 dage før holdet starter (fordi der er flueben i 

’Beregn udfra holdstart’) 

F.eks. d. 5. juli 2021 oprettes tilmelding til hold der starter 15. sept. 2021 (der er 72 dage til), 

betalingsfrist vil derfor være 30 dage før, altså d. 16. aug. (30 dage før 15. sept.) 
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Betalingsfrist specielt for hold 

Den generelle opsætning kan overskrives specifikt for hold. Det gøres via holdkortet og knappen Hold 

betalingsfristen. Der kan vælges en af de i forvejen oprettes betalingsbetingelseskoder (NETTO, 3 dage, 14 

dage, 30 dage) eller der kan oprettes en ny. Her kan det også bestemmes om betingelsen skal gælde for en 

anden periodelængde en den generelle opsætning. F.eks. at optil 30 dage før holdstart skal betingelsen 

være 3 dage.  

Specifik dato 

Ønskes en specifik dato, kan denne udregnes og opsættes – se skærmprint. F.eks. hold starter 23. aug. 2021 

og betalingsfrist ønskes at være d. 1. aug. skal betalingsfristen være 22 dage beregnet udfra holdstart.  

 

Der skal oprettes en ny Betalingsbetingelseskode hvor Betalingsbetingelses forfaldsdatoformel angives. 

Formlen skal angive dage fra frist til startdato. D står for dage. Lad der stå 0 i feltet Dage før holdstart 

 

Husk flueben i ’Beregn 

udfra holdstart’ 
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Hvis en deltager tilmelder sig efter betalingsfristen, vil forfaldsdato på faktura blive dagsdato.  

Når den nye Betalingsbetingelseskode er valgt, ser linjen sådan ud: 

 

 

Forfaldsdato med rate 

En anden måde at bestemme en specifik forfaldsdato er at bruge muligheden for rate-betaling. Ved 

opdeling i rater vælger man manuelt forfaldsdatoen (altså ingen beregningsformel). Opretter man én rate 

på hele kursusgebyret sættes fakturaens forfaldsdato efter denne.  

Dog skal rater opsættes for hver enkel deltager og kan ikke sættes på forhånd. Dvs. ved online tilmelding 

med fakturabetaling vil det være betalingsbetingelsen/-erne der gælder for enten holdet eller skolen 

generelt.  


