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AAU Webbetalingssystem. 

 

Med AAU Webbetalingssystem gives mulighed for betaling af køb af AAU tjenesteydelser og varer via 

internettet. AAU tjenesteydelser kan købes på AAU webshop og betales med kontant- og kreditkort. 

Endvidere sikrer AAU Webbetalingssystem en hurtig og nem bogføring af indtægterne i ØSS. 

 

 AAU Webbetalingssystem kan anvendes følgende tjenesteydelser: 

 

 konferencer 

 seminarer 

 kurser 

 og lign. 

 

Der er mulighed for senere at udvide anvendelsen af AAU Webbetalingssystem til en række tjenesteydelser, 

så som: 

 

 internationale studerendes betalinger (fee og adm. gebyr) 

 studerendes print og kopiering 

 betalinger på AUB 

 studerendes depositum til f.eks. nøgler 

 

AAU Webbetalingssystems opbygning.  
 

AAU Webbetalingssystem består af 3 dele: 

 

 webshop 

 webbetalingsmodul 

 betalingssystem (DIBS/PBS). 

 

De 3 dele er tæt integreret for at sikre et sammenhængende forløb fra ”kundens” køb, ”kundens” betaling, 

pengeoverførsel til AAU bankkonto, bogføring i ØSS, samt diverse afstemninger. 
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Webshop. 
 

Som webshop i AAU Webbetalingssystem er anvendt en standard webshop som er blevet tilpasset, så den 

overholder gældende lovgivning samt PBS’s krav til en webshop. 

AAU Webbetalingssystem er endvidere blevet godkendt af AAU’s institutionsrevisor, under anvendelse af 

nævnte standard webshop. 

Den tilpassede standard webshop kan af den enhed som udbyder konferencer, seminarer m.v.,  tilpasses så 

konferencen, seminaret m.v. får sin egen webshop, og hvor der kan linkes op til fra f.eks. konferencen, 

seminaret m.v. egen hjemmeside på AAU’s internet. 

 

Tjenesteydelserne (produkterne) på webshoppen kan betales med en række betalingskort: Dankort, Visa-

Dankort, Mastercard, American Express, Maestro (Mastercard), Eurocard (Mastercard). 

 

For at sikre en korrekt og nem bogføring af indtægterne fra salg på webshops i ØSS, vil alle 

betalingstransaktioner fra webshops gå igennem det udviklede webbetalingsmodul. Det er dog ikke noget 

kunderne normalt vil kunne mærke. 

 

Webbetalingsmodul.  
 

Webbetalingsmodulets hovedformål er at sikre en korrekt og nem kontering (bogføring) i ØSS af de indtægter 

(og betalinger) som kommer ind til AAU fra salg på AAU’s webshops. 

 

Dette gøres i webbetalingsmodulet ved: 

 

 at alle tjenesteydelser (produkter) oprettes med entydigt produkt-ID pr. produkt 

 at alle produkt-ID’er får tilknyttet ØSS kontostreng 

 at der markeres pr. produkt-ID om pris er inkl. Moms 

 at der markeres pr. produkt-ID om der er tale om vare eller tjenesteydelse 

 at alle køb/betalinger på webshops verificeres af webbetalingsmodulet for at sikre, at der ikke 

modtages betalinger for tjenesteydelser/varer som ikke er oprette i webbetalingsmodulet (og 

dermed ikke kan bogføres i ØSS) 

 at webbetalingsmodulet danner periodiske filer til ØSS ved at koble salgstransaktioner fra webshops 

pr. produkt-ID med produkt-ID’et kontostreng 

 at webbetalingsmodulet håndterer korrekt momskontering i ØSS 

 indlæsning i webbetalingsmodulet af betalingstransaktioner fra PBS og Danske Bank som bl.a. 

benyttes til bogføring på ØSS’s bankkonto samt til afstemninger 

 diverse afstemningsfaciliteter/-rapporter 

 faciliteter til håndtering af returnering af betalinger (ved f.eks. aflysninger) samt tilbagetrækning af 

betalinger fra udlandet. 

 

Kun Økonomiafdelingen har adgang til Webbetalingsmodulet. 

 

Betalingssystem (PBS/DIBS).  
 

AAU har indgået aftale med PBS/DIBS om håndtering af betalinger fra AAU webshop. Aftalen betyder bl.a. at 

standard-webshoppen opfylder PBS’s krav til en webshop, samt at betaling på standard webshoppen kan 

foretages med de mest kendte betalingskort. 
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Betalingstransaktioner fra salg på webshop sendes/hentes periodisk hos PBS og Danske Bank (Visa/dankort) 

og indlæses i webbetalingsmodulet. 

 

Webbetalingsmodulet skaber bogføringsfiler til ØSS, så der foretages korrekt bogføring på ØSS bankkonto. 

Endvidere danner webbetalingsmodulet afstemningsmuligheder for ØA. 

 

Betalingstransaktioner modtages dagligt fra Danske Bank (betalinger foretaget med Visa/dankort) og 

månedligt fra PBS vedr. betalinger foretaget med øvrige betalingskort. 

Bemærk, at indtægtstransaktioner bogføres løbende (dagligt) på de enkelte produkters kontostreng (som er 

indlagt i webbetalingsmodulet), således at de enkelte udbydere af konferencer, seminarer m.v. løbende kan 

se indtægterne i ØSS.  

 

Gebyrer betales af fællesområdet og belaster således ikke de enkelte ydelser. Udgifter til gebyrer skal dog 

indgå i den kalkulation/budget som laves for ydelsers prisfastsættelse. 

 

Oprettelse af webshop. 
 

Ønskes tjenesteydelser (konferencer, seminarer, kurser m.v.) betalt via kreditkort, skal enheden oprette en 

webshop. Den tilpassede standard webshop kan anvendes. 

 

Denne standard webshop kan igen tilpasses det konkrete formål (konference, seminar, kursus mv.). 

 

Det vil også være muligt at benytte en anden webshop end standard webshoppen. 

 

Ved oprettelse af webshop skal en række betingelser overholdes, se bilag 1.  

 

Før de enkelte produkter oprettes på webshoppen, skal tilmeldingsblanket (se bilag 2) udfyldes (med bl.a. 

den ønskede kontostreng) og sendes til ØA. 

 

ØA påfører blanketten yderligere oplysninger, f.eks. shop ID, produktnumre m.v., og returnerer blanket. 

Herefter kan de enkelte produkter oprettes i webshoppen. 

 

ØA opretter webshoppen og produkterne i webbetalingsmodulet.  

 

Herefter kan webshoppen tages i brug. 

 

IT-vejledning: se bilag 3. 

 

 

 





 


 


Økonomiafdelingen 
Fredrik Bajers Vej 7F 
9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 9940 
Fax 9815 8578 
 
okonomi@adm.aau.dk 
www.okonomi.aau.dk 


 


 


 


 


  


 
 


24. februar 2011/RAG 


 


Bilag 1.  Webshop 


Særligt vedr. webshop. 
 


Den tilpassede standard webshop kan anvendes. 


 


Denne webshop overholder gældende lovgivning, PBS’s krav til webshop samt AAU’s designkrav. Endvidere 


er webshoppen sammen med webbetalingsmodulet godkendt af AAU revisor. 


 


Tilpasser bruger standard webshoppen skal det sikres, at  


 


 AAU's designkrav overholdes 


 Standard webshoppens Forretningsbetingelser kun ændres vedr. den konkrete konference, seminar 


eller kursus (f.eks. at "tjenesteydelser" ændres til navnet på konferencen) 


 Webshop-ID samt produkt-ID som indlægges på webshoppen svarer til de ID'er som er modtaget fra 


ØS (fra tilmeldingsblanketten) 


 Webshoppen kobles op på AAU webbetalingsmodul og AAU's DIBS/PBS-aftale 


 


Hvis anden webshop anvendes skal enhedens sikre sig at den overholder gældende lovkrav, PBS’s krav til 


webshops, AAU’s designkrav samt kobles op på AAU Webbetalingsmodul, AAU's DIBS/PBS-aftale samt de 


krav som i øvrigt gælder for ovennævnte standard webshop. 


 


Priserne på webshops er altid i DKK. 


 


Priser kan være inkl. eller eks. moms. 


 


 Yderligere ekstern information: 


 


 http://www.pbs.dk/da/temaer/opstart-af-ny-internetforretning/regler-og-vilkaar/Pages/default.aspx 


 


http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Nettjek/ehandel-hvad-gaelder 


 



http://www.pbs.dk/da/temaer/opstart-af-ny-internetforretning/regler-og-vilkaar/Pages/default.aspx

http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Nettjek/ehandel-hvad-gaelder
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