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Udtræk til KMD Debitor – snitflade GE 550010Q 

Som standard i GE Byggesag er der integration til KMD Debitor, således at brugerne 

selv udskriver regninger ved hjælp af brevskabeloner, og data vedrørende regningen 
sendes til KMD Debitor via en snitflade. 

I GE Byggesag benyttes version 10 af snitflade GE550010Q til KMD Debitor. Følgende 
transaktionstyper benyttes: 

01: Leveranceafstemningsoplysning med total 

10: Debitorforholdsoplysning 

24: Ratepåligning 

26: Ratetekst 

50: Alternativ adresse 

52: EAN-nummer, hvis EAN-nr er udfyldt for betaleradressen 

71: Individuel betalingsspecifikationstekst 

94: Opkrævningsoplysninger fra giro-/Fl-kort 

Opsætningsparametre 

Opsætning af grundoplysninger foretages af en GeoEnviron superbruger. Det gøres 

under menupunktet 'System Adm./Opsætning/Systemopsætning/Fælles opsætning'. 

Her findes følgende felter i gruppe = KMD Debitor - Byggesag: 

 Betalingsart Her angives den betalingsart, som transaktionerne skal henføres til 

(numerisk, 3 cifre og værdien skal være mellem 102-299). Aftales typisk med de 
ansvarlige for debitorsystemet i kommunen. Feltnr. 06 i snitfladen 

 Brugernr. Her angives kommunenummer med foranstillet 0, f.eks. 0147 for 
Frederiksberg Kommune (numerisk, 4 cifre). Feltnr. 04 i snitfladen 

 Er funktionen aktiv? Angiv yes, hvis I ønsker at gøre funktionen aktiv - ellers no. 

 Gironr./FI-nr. Her angives postgironummer eller FI-nummer (10 cifret, 8-cifret 

med foranstillede nuller). Feltnr. 110 i snitfladen. 

OBS! Blankettypen er ændret fra girokort til "Fælles Indbetalingskort" (FI-kort). 
FI-nummer (ikke postgironummer) skal angives her. 

 Leverandørid. Her indtastes dataleverandøridentifikation. Dette nummer aftales 
med KMD ved aftale om abonnement på snitfladen. Feltnr. 01 i snitfladen 

 Rentefri indbetaling Angiv antal dage (f.eks. 13) fra opkrævningsdato til sidste 

rentefri dato. Dette tal lægges til opkrævningsdatoen og angiver datoen for sidste 

rettidige indbetalingsdato uden at der sker rentetilskrivning. Feltnr. 46 i 
snitfladen 

 Rettidige betaling Angiv antal dage (f.eks. 10) fra opkrævningsdato til rettidig 

indbetalingsdato. Dette tal lægges til opkrævingsdatoen og angiver hvornår 

ratepåligningen senest skal være betalt, det vil sige at der indsættes den sidste 

rettidige indbetalingsdato. Feltnr. 45 i snitfladen 
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 Sti til tekst-filer Her angives stien til den mappe, som filerne skal genereres i, 

således at KMD selv kan hente disse oplysninger. HUSK at de brugere, som laver 
regninger, skal have skriverettighed til denne mappe. 

 Systemart Her indsættes identifikation af det system, der afleverer opkrævnings-

oplysninger fra giro-/fællesindbetalingskort (numerisk, 3 cifre). Dette nummer 
aftales med KMD ved aftale om abonnement på snitfladen. Feltnr. 106 i snitfladen 

Diverse andre informationer 

Debitornummer 

Dette nummer danner GE Byggesag automatisk (numerisk, 10 cifre). Det er et 

nummer mellem 0000000000-9999999999, som overholder modulus-11 kontrol. 

Feltnr. 08 i snitfladen 

Betaler 

Disse data overføres fra GE Byggesag til KMD Debitor i transaktionstype 10, 
således at det kan ses i KMD Debitor, hvem regningen er sendt til. 

 

Danne en regning 

Der dannes én regning pr. sag i GE Byggesag, og derpå kan der dannes en kreditnota 
pr. sag i GE Byggesag. 

På underfanen Gebyrer registreres betalingsopkrævningen i forbindelse med bygge-
sagen. Det samlede beløb summeres op til højre under de forskellige gebyrposter. 

Et klik på  knappen på fanen Sag (når sagens data er gemt) vil tilføje gebyrposter 

her på underfanen Gebyrer (samt opgaver på underfanen Checkliste), når der er knyt-

tet gebyrposter (og opgaver) til den valgte krydsreferencepost (kode, sagsart og 

sagstype kombinationspost) i stamdata. De tilføjede gebyrposter kan dog efterfølgende 

slettes, eller der kan tilføjes nye gebyrposter enkeltvis på fanen - og her kan der væl-

ges blandt alle definerede gebyrposter, ikke kun dem der er koblet til 

krydsreferenceposten. 

VIGTIGT – der skal dannes en faktura til KMD Debitor før der dannes en regning via  
knappen, da debitornummer dannes ved oprettelse af faktura til KMD Debitor. 
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Med  knappen under gebyr-posterne kan der genereres en faktura-fil til 

KMD Debitor systemet, og med  knappen øverst til højre kan der ligeledes genereres 

et faktureringsdokument. Ved klik på  knappen vises dette faktura 
genereringsvindue: 

 

 

I dette vindue tilføjes automatisk opkrævningsdato og år (defineret i den fælles 

opsætning) samt oplysninger om sagens matrikelnr. fra fanen Sag.  

 

Hvis der er angives CVR/CPR-nr. på fanen Kontakter vil dette overføres til 

økonomisystemet. Alternativt, er der mulighed for at indtaste et CPR-nr. i det hvide 

felt, hvilket betyder at dette CPR-nr. overføres til økonomisystemet. 

 

En forudsætning for generering af faktura-fil er, at en adressepost på underfanen 

Kontakter er markeret som betaler - data for adresseposten vises nederst i vinduet. 

 

Tilret eventuelt data i de hvide felter og klik på OK-knappen, hvorefter faktura-filen 

genereres og gemmes. 

 

Når en faktura-fil til KMD Debitor systemet er skabt, vil  knappen være 

forsvundet og gebyrposterne være låst/gråtonet.  

Nu vises et debitornummer nederst på fanen. Med  knappen øverst til højre kan 

dannes et bogmærkedokument med data for faktureringen til den betaler, som er 

defineret på fanen Kontakter. Dokumentet gemmes automatisk som en ny 
dokumentpost på fanen Dokumenter. 
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Når en faktura-fil er skabt, vil der også vises en ny  knap nederst på fanen, 

hvormed der på tilsvarende måde kan genereres en kreditnota-fil til KMD Debitor 
systemet. 

Et klik herpå viser dette vindue:   

 

Forfaldsdatoen på den skabte faktura-fil skal angives i dette vindue. 

Ved klik på OK-knappen genereres og gemmes en kreditnota-fil, og fanens gebyrposter 
bliver låst op. 

Når en kreditnota-fil er skabt, kan der genereres et kreditnota-dokument til betaleren 

med  knappen nederst til højre på fanen Gebyrer. Også her vil data for dokumentet 
blive gemt som en ny dokumentpost på fanen Dokumenter. 

Desuden vises  knappen igen, så det er muligt at lave et nyt grundlag for 

betalingsopkrævningen og generere endnu en faktura-fil til KMD Debitor systemet. 

 

De dannede txt-filer 

De dannede txt-filer skal kommunikeres videre til KMD Debitor jf. kommunens aftale 

med KMD vedr. snitfladen (typisk via KFS-LAN).  

 

GeoEnviron navngiver automatisk txt-filerne således: 

 

- 050920081147ByggeSag.txt 

Dagsdato (ddmmåååå) + klokkeslæt (ttmm) + ByggeSag.txt 

 

- 050920081148ByggeKredit.txt 

Dagsdato (ddmmåååå) + klokkeslæt (ttmm) + ByggeKredit.txt 

 


