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Hvad afgør hvilke betalingsoplys-

ninger der anvendes ved E-bilag? 

 

 

1 Introduktion 

Flere brugere har efterspurgt viden om, hvad der er afgørende for, hvilke beta-

lingsoplysninger, der anvendes ved accept af indgående E-bilag, og hvordan kredi-

torkortet opdateres i denne sammenhæng. 

 

Der er to steder i Navision Stat, der primært afgør, hvordan betalingsoplysninger-

ne fra det indgående E-bilag anvendes i den resulterende faktura og på kreditor-

kortet. Dette er ”OIO Betalingsmetode” tabellen og ”E-bilags-styringsopsætning”. 

Disse beskrives i det følgende, hvor der afsluttes med en matrix, der viser resulta-

tet ved de forskellige valgmuligheder. 

 

 

 

1.1 OIO betalingsmetode tabellen 

 

OIO Betalingsmetode tabellen findes via menuen: 

Økonomistyring / Opsætning / Generel Integration / NS TS Integration / E-bilag / 

Styringsopsætning 

 

Knappen Funktion / OIO betalingsmetode 
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Betalingsmetodetabellen fungerer som en slags ”tolk” af de informationer om 

betalingsmåde, som kreditor medsender, så Navision Stat ”ved”, hvilke interne 

betalingsmetoder, det modtagne skal oversættes til. 

I tabellen er det i denne sammenhæng afgørende, hvad der er valgt i feltet ”Hand-

ling”. Her er følgende to valgmuligheder af relevans: 

 

1) Brug betalingsmetode fra det modtagne dokument 

� medfører at betalingsoplysningerne fra det modtagne dokument anven-

des på faktura  

2) Brug kreditor Standard  

� medfører at betalingsoplysningerne fra kreditor stamkortet anvendes på 

faktura 

Valget under ”Handling” er derfor afgørende for, hvorfra betalingsoplysningerne 

på den resulterende faktura hentes. 

 

 

1.2 E-bilags-styringsopsætning 

 

E-bilags-Styringsopsætning findes via menuen: 

 

Økonomistyring / Opsætning / Generel Integration / NS TS Integration / E-bilag / 

Styringsopsætning 
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Feltet: Automatisk opdatering af kreditor 

Dette felt angiver om betalingsoplysningerne på kreditorkortet automatisk skal 

opdateres med betalingsoplysningerne fra det indgående E-bilag og om der fx skal 

oprettes nyt kreditorbankkort ved accept af indgående E-bilag. 

 

 

 

1.3 Matrix der viser resultatet ved de forskellige 

kombinationer 

 

Med baggrund i de forskellige indstillinger beskrevet herover, kan der opstilles en 

matrix, der viser resultatet ved de forskellige kombinationer: 
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 Automatisk opdatering af kredi-

tor = JA 

Automatisk opdatering af 

kreditor = NEJ 

Handling =  

Brug betalingsmeto-

de fra det modtagne 

dokument 

 

1) Faktura oprettes med beta-

lingsoplysninger fra det mod-

tagne dokument (E-bilaget) 

 

2) Kreditorkortet opdateres - 

hvis relevant - med betalingsop-

lysningerne fra det modtagne 

dokument *)  

 

 

NB: Denne indstilling anbefales! 

 

1) Faktura oprettes med 

betalingsoplysninger fra 

det modtagne dokument 

(E-bilaget) 

 

2) Kreditorkortet opdate-

res IKKE  

 

 

Handling =  

Brug Kreditor Stan-

dard 

1) Faktura oprettes med beta-

lingsoplysninger fra Kreditorkor-

tet 

 

2) Kreditorkortet opdateres IKKE 

 

1) Faktura oprettes med 

betalingsoplysninger fra 

Kreditorkortet 

 

2) Kreditorkortet opdate-

res IKKE 

 

 

 

 

*) Ved opdatering af Kreditorkortet forstås: 

 

• Hvis kreditor medsender alternativ bank – så oprettes nyt bankkort 

• Hvis fx kortart er anderledes - så ændres den 

• Hvis anden betalingsmetode skal anvendes – så tilføjes denne, fx for Bank 

eller FIK 

 

 

 

 

 

 


