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Skitse over skærmbilleder til A-bidrags-system 
 

System er opdelt i Stamkort/Sag og Normalbidrag. Et stamkort/sag kan have nul eller flere Normalbidrag. 

Side 585: Et søge-billede hvor du søger på stamkort og normalbidrag.  

Ved klik på ”Ny Sag” kommer du til side 585D hvor du kan oprette en ny sag. Du kommer også til side 585D 
hvis du skal rette en sag/stamkort. 

Søgning på normalbidrags-dato og udbetalingsdato: kan være overlappende (forklar nærmere)  
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Side  585D:  Du kommer til 585D fra side 585.  Side 585D bruges til at oprette en ny sag eller rette en 

eksisterende sag. Hvis du skal tilføje nye Normalbidrag til en sag – eller rette i Normalbidrag , så skal det 
gøres via side 585D. 

Her kan du tilføje de dokumenter der hører til en sag – og det er Resolution og evt andet dokumentation, 

f.eks.  at bidragsberettiget har en anden indkomst . Bemærk at ”tro og love” dokumenter skal tilknyttes 

normalbidraget side 585L 

 

 

Kommentar fra faggruppemøde 24. marts 2017: 

 Bankkonto på biddragsberettiget  indtastes i side 360, og vises kun på side 585D 

 Sæt oplysninger anf bidragsberettiget  samlet og ligeledes bidragspligtig 

 Se nederste sektion i skærmbillede (Normalbidrag): Når penge er udbetalt/et bilag er bogført, så 

må normalbidrag ikke ændres.  

 Se nederste sektion i skærmbillede (Normalbidrag): Vi skal have et øjebliksbillede af, hvad var 

status da normalbidrag blev bogført.  Sag-status kan jo ændres senere. (gem evt. 

calc_abidrag_invoice_detail ? – ellers overskrives tabellen ) 

 Feltet Forældremyndighed: Bemærk en eller to  personer kan have forældremyndighed 

 Felt Studerende skal ikke bruges  
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Side 585L: du kommer til side 585L fra side 585D. Her kan du rette eller oprette nyt normalbidrag. Du kan 

tilknytte de dokumenter som kræves. 

 

Kommentar fra faggruppemøde 24. marts 2017: 

 På side 585L skal også være et note felt. 

 Her skal man også se,  ikke tilknytte sagens dokumenter. Visse sagens dokumenter lige over 

normalbidrags tilknyttede dokumenter 

 Hvordan bogføre rekvision? Først når rekvisition ankommer fra butikken? Der skal være en art til 

hensættelse af rekvisitioner. Rekvisition skal ikke bogføres ved håndtering af normalbidrag.  

 Hvis en sag går fra status= Uafsluttet til status=Tilskud (f.eks. fordi man har fundet en fader til  

barnet), så skal sagsbehandler automatisk kunne danne regnings-data-grundlag til den 
bidragspligtige. Derfor skal der være en knap”Overfør til forskud/tilskud”, som gør dette.  
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Side 586: Her bogføres således Bidragsberettiget får en bankoverførsel.  Vi udbetaler vi kreditorsytem

 

 

Kommentar fra faggruppemøde 24. marts 2017: 

 Peter og Birte: Personer som har adgang side 585, skal ikke have adgang til side 586. Det svarer til 

at en person som har adgang til side 585 er godkender_1 og person som har adgang til side 586 er 

godkender_2. 

 Der bogføres ca. hver dag 

 Hvad med udskrivning af breve.. ? skal det ske her? 
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Eksisterende side 216: Skal bruges når der udskrives regning til bidragspligtig – fordi kommunen i første 

omgang har betalt til bidragsberettiget for bidragspligtig.. Når der er bogført side 586, så kan påligninger til 
fakturering findes i side 216. 

Bemærk: Kun når sagens status er Forskud dannes en regning til bidragsforpligtiget. Der skal debiteres på 
en regnings-art som passer til Forskud. 

 

-------- 

Side 586O: Oplysninger bruges når der bogføres og regning skrives ud til bidragsforpligtiget.  

Afhængig af om hvilen type sag det er (Forskud, Tilskud, Uafsluttet)  og hvilken lokalitet som 

bidragsberettiget befinder sig i, så kan der være forskellige arter som anvendes. Derfor er der en 
opsætningsside 586O som viser sammenhæng mellem Lokalitet/Type og hvilken art der anvendes 

Bemærk for hver lolkalitet er der tre sags-typer (Forskud, Tilskud og Uafsluttet). Skal kun sættes op en gang 

og måske ændres over tid. Det er arter til debitering
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Eksisterende side 362: Der skal dannes en bankfil, således bidragsberettiget får penge på sin bankkonto 

 


