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Bilag 2. Webshopoplysningsblanket: (se vejledning nedenfor) 
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Navn på aktivitet:  

Navn på Fakultet/Inst./Schools/Afd.: 

Omk.sted nr.: 

Adr.:  

Webshop‐ejer/økonomisk ansvarliges navn:_ Medarbejder nr.:_ 

Kontaktperson/økonomi navn: Medarbejder nr.:_ 

IT ansvarliges navn:_ Medarbejder nr.:  

Ønsket oprettelsesdato:  

Ønsket deaktiveringsdato:  

Produkter til salg i Webshoppen: 

Produkt‐ID 

Udfyldes 
af ØA 

Produktnavn Moms Varer 
Tje‐ 
neste 

Ydel‐ 
se 

Dato    for Kontostreng 

Ja Nej Oprettelse 
Deaktive‐ 
ring UK ART OMK PROJ FIN FM ANA 

Dato & underskrift:_ 

Bemyndigelsesgiver 

Udfyldes af ØA: 

Webshop ID: 
Omk.sted Løbe nr.: 

Dato & underskrift 

Bemærkninger: 

litl
Stempel
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Økonomiafdelingen 
Fredrik Bajers Vej 7F 
9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 9940 
Fax 9815 8578 

okonomi@adm.aau.dk 
www.okonomi.aau.dk 

Vejledning til udfyldelse af Webshopoplysningsblanket 

Hvis man ønsker opkobling på Aalborg Universitets (AAU) webbetalingssystem (WBS), skal man udfylde o enstående blanket og 

fremsende denne til Økonomiafdelingen Fredrik Bajers Vej 7F. 

Navn på aktivitet: oplys om det er et kursus, konference og lignende. 

Omk.sted nr.: Det er det omk.sted som man hører under. 

Adr.: Fysisk adr. som Fakultet/Inst./Schools/Afd. hører til. 

Webshop‐ejer/økonomisk ansvarliges navn & medarbejder nr. skal oplyses for webshop og/eller aktiviteten. 

Kontaktperson/økonomi evt. sekretær navn & medarbejder nr. skal oplyses. 

IT ansvarliges navn samt medarbejder nr. skal oplyses. 

Ønsket oprettelsesdato: Hvis man ønsker en dato, der afviger fra d.d. ved modtagelse af blanket i Økonomiafdelingen. 

Ønsket deaktiveringsdato: Påføres hvis man kender den konkrete slutdato for WEBSHOPPEN. 

Produkt‐ID: Numerisk talværdi + kolon f.eks. (111:) fremfindes af ØA og påføres blanketten. 

Produktnavn: Navn på det produkt som skal sælges i webshoppen. 

Når produktet oprettes i webshoppen sammensættes produktet af produkt‐ID samt produktnavn 

f.eks.:

111: konference 

Moms: oplys om det er salg inkl. eller eks. moms (ØA kan kontaktes vedr. momsspørgsmål i forbindelse med konferencer osv.) 
(sæt kryds) 

Varer/ Tjenesteydelse: oplys om det er tale om varer eller tjenesteydelse (Kurser, Konferencer, seminarer betragtes som 

tjenesteydelse) (sæt kryds) 

Dato: anfør oprettelses/deaktiveringsdato for salg af produktet. 

Kontostr ng: Oplys kontostrengen, da konteringen går automatisk direkte ned i vores økonomisystem, ved korrekt anført 

kontostreng. 

Underskrift: blanketten skal underskives af en bemyndigelsegiver. 

ØA påfører webshop‐ID, hvis der er tale om ny webshop, derudover påføres produkt‐ID. pr. produkt. Blanketten returneres til 

økonomiansvarlig. 
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