Winfinans
Rykkerprocedure
Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker.
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Sådan arbejdes med rykkere
Aktiver knappen Rykkerlister og herefter Dan ny rykkerliste, og der vises en oversigt over debitorer,
Winfinans.NET har dannet rykkere til.
Der findes en oversigt over rykkere 1, 2, 3 og 4, og de udsendes/udskrives på den enkelte oversigt.

Det er muligt at slette den seneste rykkerkørsel ved at klikke på knappen Rykkerlister og
skraldespandsikonet til højre for rykkerdatoen. Det er også muligt at bladre mellem de forskellige
rykkerdatoer og derved kunne se, hvilke adresser der blev rykket.
Slet opmærkede eller ændre rykkerbetingelser på adressekort
Det er muligt at ændre i rykkerskrivelsen ved at markerer valgte debitorer og klikke på knappen slet
opmærkede. På den måde bliver debitoren fjernet fra rykkerlisten, indtil næste rykkerkørsel som kan
forefindes dagen efter.
En anden måde at ændre i rykkerlisten er ved at ændre rykkerbetingelserne direkte på debitorens
adressekort. Når der oprettes en ny adresse, vil den automatisk blive oprettet med rykker og renter til
valgt. Dette skal manuelt fravælges, hvis der på den enkelte adresse ikke skal tilskrives renter og dannes
rykkere - Her klikkes på debitoren for at kalde adressekort. Fluebenet fjernes fra feltet Rykker og ændringer
gemmes. Rykkerlisten opdateres herefter ved at trykke Rykkerlister  Dan ny rykkerliste.
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Ændring af den åbne post
Endnu en måde at ændre i rykkerlisten, er ved at rette forfaldsdatoen for den enkelte debitor.
Dette gøres ved at åbne debitorens kontokort.
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Feltet Kun åbne markeres med et flueben – husk efterfølgende at opdaterer ved at trykke på søg knappen.

Herefter klikkes der på det valgte bilag, og i det næste pop-up vælges fanen Åben post.
Her kan betalingsdatoen for debitoren ændres, - husk at gem.
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Afsendelse af rykkere via e-mail
Når rykkerlisten er dannet kan der i den pop-down som findes øverst i højre hjørne, sorteres mellem
debitorer med eller uden e-mail, -husk at opdaterer ved at trykke på søg knappen.

De debitorer som har en mail adr. tilknyttet markeres og er hermed klar til afsendelse via mail.
Er debitoren ikke tilknyttet en e-mail, kan dette opdateres/tilknyttes i adressekortet.
Kald adressekortet ved at trykke på den valgte debitor, og herefter kan e-mailen indskrives i adressekortet,
-husk at gem.

Vedhæftet rykker kan tilsendes en mail, ved at trykke knappen Print/mail marked.
Tryk efterfølgende knappen Udbakke # mails for at kalde pop-up vindue, og tekst kan hermed tilknyttes i
mailen. Ved at indsætte koderne; @Account@, @Name@ og @Phone@ medtages debitorens konto, navn
og telefon i mailteksten. På den måde er det nemt og bekvemt hvis debitoren svarer på fremsendte mail,
da man så har debitorens oplysninger lige ved hånden.
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Afsendelse af rykkere som print
For at udskrive rykkere til de debitorer, hvor de ikke skal sendes via e-mail, kan der i den pop-down som
findes øverst i højre hjørne, sorteres mellem debitorer med eller uden e-mail, -husk at opdaterer ved at
trykke på søg knappen.

Udskriv rykkere til de debitorer, hvor de ikke skal sendes via e-mail. Markér funktionsknappen.
Anvend knappen Print/mail marked og tryk herefter på printerikonet for at udskrive alle
markerede rykkere til samme Pdf-dokument.
Rykkerne kan herefter udskrives fra pdf-dokumentet.
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Rykkerhistorik
Når rykkere er udskrevet, er arbejdet med rykker endt. Næste gang der dannes en ny rykkerliste på enhver
efterfølgende dag, så dannes en ny liste. På denne måde akkumuleres rykkere med angivelse af
rykkerdatoer og hvem rykkere er tilsendt, så man efterfølgende kan fremfinde en historik over tidligere
afsendte rykkere.
Hvis der dannes rykkere til debitorer, der ikke skal rykkes, kan rykkermarkering fjernes på debitorens
adressekort, og hvis Dan rykkerliste aktiveres igen på samme dag, så overskrives de
beregnede rykkere med den nye indstilling, og der dannes i dette tilfælde ikke rykker til den debitor, hvor
markering for rykkere nu er fjernet.
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Indstillinger
Indstilling af datointerval for mindste beløb der rykkes for m.v. sker ved at åbne/klikke på knappen
indstillinger nederst i venstre hjørne, og vælge menupunktet Adresser  Rykker.

Rykkeropsæt foretages for hver debitorgruppe. Gruppen vælges i pop-down boksen øverst på opsætfanen.
Rykkergebyr skrives på rykkeren men bogføres ikke ved udskrift af rykker. Gebyret skal bogføres manuelt
ved indbetaling.
Mindste beløb der rykkes for frasorterer debitorer, der samlet skylder mindre en det angivne beløb.
NB! Hvis dette ikke angives, vil der også blive rykket, hvis debitoren samlet har penge til gode.
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Dage mellem rykkere styrer hvor ofte der rykkes. Hvis der f.eks. udskrives rykkere hver uge, og denne værdi
er sat til 30 dage, vil den samme kunde kun blive rykket en gang for hver 30 dage.
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Antal dage fra forfaldsdato til rykker 1, rykker 2 og rykker 3: Her angives antallet af dage efter forfaldsdato
som udløser den pågældende rykker, fx:
Rykker 1 = 14 dage
Rykker 2 = 30 dage
Rykker 3 = 45 dage
Incasso (Rykker 4) = 60 dage

Rykkere vil kun flytte 1 trin op for hver gang der udskrives. Et rykkertrin springes således ikke over.
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Arkiver rykkere
Rykkere indeholder et kontokort, der afspejler den aktuelle situation. Rykkere kan derfor ikke udskrives
tilbage i tid. Hvis kopier af rykkere skal bruges til opkrævninger kan disse arkiveres på adressen.
Vælg menupunktet Adresser  Rykker under Indstillinger og sæt flueben i feltet Arkiver rykkere på
adressen. Bemærk, at indstillingen sker på debitorgrupper.

Den viste indstilling vil medføre at rykkere fra rykker to og opefter vil blive arkiveret på adressen. Hvis alle
rykkere skal arkiveres skrives der 1 i ”Arkiver fra rykker”.
Fremsøgning af tidligere rykkere
De arkiverede rykkere kan findes frem på fanebladet Dokumenter på adressekortet.

Her gemmes rykkerne som pdf dokumenter sammen med øvrige dokumenter der arkiveres på adressen:
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Dokumentet kan her vises, deles eller downloades.
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Renter:
Tryk på knappen for indstillinger  Adresser  Debitor/kreditor grupper.
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Debitorgruppen tilrettes med den procentsats som ønskes anvendt. Husk at trykke Gem. Vær opmærksom
på, at der kan være flere forskellige debitorgrupper der skal rettes.

Dannelse af rentenotaer
Dannelse af rentenotaer sker ved i menupunktet at vælge; Debitor/Kreditor Rykker.

Side 15 af 16

Winfinans
Tilskriv rente ved at trykke Vis rente  Tilskriv rente  OK i pop-up vindue.

Der dannes rentetilskrivning én gang pr. md. Når rentetilskrivningen er dannet, markeres posterne og der
trykkes Bogfør mærkede. Herefter ligger rentenotaerne klar til bogføring under Regnskab -> Kladde ->
Indlæste bilag.
Overfør bilagene til en kladde, kontroller og bogfør.

Dan herefter en rykkerkørsel, nu vil rentetilskrivningen kunne ses på rykkerne.
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