
Produktbeskrivelse Prisme Debitor 

Side 1 af 3 / 15.03.2012  www.fujitsu.com/dk  

 

Produktbeskrivelse 
Prisme Debitor 

 

Prisme omfatter foruden Økonomi- og Resursestyring også Debitor og Indkøb til 
danske kommuner og regioner.   

  

 

 
Erfaringen 
Fujitsu har mange års erfaring med levering af 
debitorsystemer til kommuner, og udviklingen 
er altid sket i tæt samarbejde med 
kundekredsen. Det har også været tilfældet 
med udviklingen af Prismes avancerede 
debitormodul med fuld integration til Prismes 
øvrige moduler og med den funktionalitet, 
som kommunerne har brug for, efter at 
inddrivelsesopgaven er overgået til SKAT. 
 
Fujitsus løsning 
Kunder, som har Prisme Debitor i tilknytning 
til Prisme Økonomi, vil opleve en enestående 
integration af de centrale økonomiløsninger. 
Registreringer i Debitor bogføres straks i 
økonomidelen, og afstemningsopgaven er 
reduceret til at bestille en rapport. 
 
De daglige brugere vil sætte pris på det fælles 
fleksible brugerinterface i løsningerne, som i 
høj grad er sammenfaldende med det, de 
kender fra andre Microsoft programmer som 
Outlook, Word og Excel. 
 
Et enkelt skærmbillede giver fuldt overblik 
over mellemværendet med borgeren og giver 
direkte adgang til systemets avancerede funk-
tionalitet via knapper eller faneblade. 
Mængden af uddata er reduceret til et 
minimum, men nødvendige statistikker og 
rapporter kan trækkes, når behovet er aktuelt. 
 
 
 
 

 Fordele i Prisme Debitor 
Ved at bruge Prisme Debitor opnår I følgende 
fordele: 
 Øget overblik og forbedring af 

de økonomiske styringsmuligheder.   
 Forenkling og effektivisering af 

arbejdsprocesser.  
 Fleksibel understøttelse af styrings- 

principper, forretningsgange og 
organisatorisk struktur.  

 Fremtidssikret standardteknologi.  
 Driftssikker løsning og højt serviceniveau 

med udgangspunkt i jeres behov. 
 Da Debitor er en del af Prisme, opdateres 

Debitor og andre moduler på samme tid. 
Det eliminerer behovet for filoverførsler 
og afstemninger modulerne imellem.  

 Der er direkte adgang fra fx en postering i 
Debitor til det tilhørende bilag i Finans – 
eller modsat. 

 Mellemregningskonto pr. betalingsart 
kan fravælges, med direkte kontering på 
driftskonti ved påligning. Driftskontering 
muligt pr. ratespecifikation på 
påligningsrate. 

 Fejllister fra indbetalinger findes ikke i 
Prisme. I stedet kan indbetalinger 
korrigeres inden bogføring, så 
posteringer på diverse fejlkonti undgås. 

 Afstemning/kontering: Beholdnings- 
oversigt kan dannes med saldo for 
restancekontoen – og når beholdningen 
svarer til saldoen, så er der ingen 
difference, og afstemning er foretaget. 

 
 

  Sagsbehandleren har nem adgang til al 
den funktionalitet, som der er brug for. 
Da Prisme Debitor er integreret til 
kontorprodukter som Word, Excel m.v., er 
det muligt at vise både sagsbemærk- 
ninger, individuelle breve, rykkere og 
opkrævninger i ét billede.  

 Der er online opdatering, det vil sige, at 
man altid kan se den aktuelle restance, 
indbetalinger og påligninger. Indbetalin- 
ger på aftaler ajourføres med det samme, 
ligesom fakturaer kan udskrives/bogføres 
med det samme. Udskrift kan ske på 
egen printer. 

 Der er fuld dokumentation i systemet på 
al uddata til borgeren – man kan med 
andre ord se dokumentationen på 
tilknyttede posteringer på både Debitor 
og Finans. Det er derfor altid muligt at 
genudskrive.  

 Der er historik på alt der ændres i 
systemet. Herunder kan man fx på 
delrater altid se den oprindelige 
påligning.  

 Der kan forespørges på læselinier – og 
den tilhørende opkrævning kan vises. 
Eller man kan på en opkrævning se, 
hvilken læselinie, der hører til. 

 Mulighed for at ændre betalingsdage, og 
herefter udskrive girokort igen, uden at 
slette hele aftaler mv. 
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 Gode rapport og statistik muligheder og mulighed for straks 

udskrivning, ved brug af Prismes standardfaciliteter. Altid muligt 
at søge på tværs, danne lister - og få svaret med det samme. 

 Rente- og gebyrpåligninger bogføres på driftskonti ved påligning 
og ikke ved indbetaling. 

 Valgfri planlægning af diverse kørsler med fremtidig gentagelse 
på faste ugedage, månedsdage etc. uden stopdato. 

 Prisme Debitor fastholder sammenhæng mellem indbetalinger og 
påligninger. Kommunen kan derfor præcist se, hvilke fordringer, 
der er betalt til tiden, for sent eller slet ikke. Prisme Debitor rykker 
med ratenr., og tekst for den korrekte rate(r) – og ikke ”bare” 
de(n) seneste. 

 

Krav fra fagsystemer 

Prisme Debitor indeholder alle relevante snitflader, så påligninger kan 
modtages fra de systemer, som danner krav til opkrævning. Kravene 
registreres i Prisme på betalingsarter og eventuelt år, hvis det ønskes. 
De forskellige typer af krav kan håndteres i Prisme efter de tilhørende 
regelsæt med hensyn til fx rykning, renter og gebyrer. 
 

Lån til beboerindskud 

Systemet kan beregne og udskrive breve og opkrævningsmateriale 
vedr. annuitetslån til beboerindskud. Mulighed for simulering af 
afdragsprofil inden bogføring, samt integration til Word 
brevskabeloner. 
 

Beboerbetaling/husleje 

I Prisme Debitor findes et særskilt modul, som kan beregne og 
opkræve egenbetaling på institutioner efter de herom gældende 
regler, ligesom modulet kan benyttes til almindelige huslejeop-
krævninger, opkrævning for servicepakker eller madservice.  
 

Fakturering 

Fujitsu har tilpasset Dynamics fakturering, så det kan bruges som 
regningsdebitorsystem i en kommune. Fakturaer kan udstedes på 
grundlag af en ordre i systemet eller som fritekstfakturaer, og de kan 
vises på skærmen, inden de udskrives på papir eller sendes elektronisk 
som OIOXML eller OIOUBL. 
 
Modulet kan ligeledes benyttes til interne afregninger mellem 
afdelinger/institutioner, idet fakturaerne fremsendes og udlignes 
elektronisk. Et link til fakturaen knyttes automatisk til de udgiftsposter, 
som udligner den. 
 
Kunder, som ikke har det fulde debitorsystem, har mulighed for at 
benytte faktureringen i Prisme og få overført kravene til opfølgning i et 
andet debitorsystem. 
 
 
 
 

 BS Total 

Prisme Debitor benytter Nets løsningen BS Total, så alt 
opkrævningsmateriale udskrives og udsendes fra Nets. Al 
kommunikation med Nets om opkrævninger og indbetalinger foregår 
fuldautomatisk og elektronisk. 
 

Betalingskontrol 

Ved manglende betaling kan iværksættes rentetilskrivning og 
rykkerprocedurer – herunder med individuelle breve til debitorerne, 
ligesom kravene automatisk eller brugerstyret kan overføres til 
inddrivelse hos Restanceinddrivelsesmyndigheden. Al dokumentation 
er direkte tilgængelig i Prisme med mulighed for genudskrivning. 
 
Om Prisme 
Prisme er en fuldt integreret økonomiløsning til danske kommuner og 
regioner baseret på det moderne standardsystem Dynamics AX, som er 
Microsofts topprodukt på markedet for virksomhedssystemer. Prisme er 
markedets mest udbredte og moderne økonomiløsning på en ren 
standardplatform. Prisme har udover selve kernen en række 
tillægsmoduler, som er med til at forenkle de daglige arbejdsgange. 
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Mere information 

 

 
Fujitsus dPublic løsning 

Fujitsu giver plads til valgfrihed i det 
offentlige. Vi tror på åbne 
standardløsninger, der gør det lettere at 
implementere administrativ it. Deler du 
vores vision, er du kommet til det rette sted. 
 
Fujitsu har mange års erfaring med 
udvikling og implementering af åbne 
standardløsninger til den offentlige 
forvaltning, bade herhjemme og i udlandet. 
Løsningen heder dPublic og rummer med 
Prisme, eDoc og LIS moduler til 
økonomistyring, sagsstyring og 
ledelsesinformation. 
 
Fujitsu har erfarne projektledere og 
konsulenter med kommunaløkonomisk 
baggrund, samt tekniske specialister med 
unikke kompetencer inden for Microsoft og 
systemudvikling. På denne måde har I som 
kunde sikkerhed for, at vores konsulenter 
forstår jeres hverdag – og kan omsætte 
denne viden til effektive løsninger hos jer. 
 
dPublic 
www.fujitsu.dk 
 

 
 
 

 Fujitsu 

Fujitsu er Japans førende ICT (Information 
and Communication Technology) 
virksomhed og tilbyder en komplet 
portefølje af teknologiprodukter, løsninger 
og services. Mere end 170.000 Fujitsu 
medarbejdere supporterer kunder i over 100 
lande. Med udgangspunkt i vores lange 
erfaring og informationsteknologiens store 
styrke er vi med til at forme fremtiden i 
samarbejde med vores kunder. 
 
I Danmark har Fujitsu 370 medarbejdere på 
adresser i Ballerup og Århus. Foruden 
dPublic løsningerne er Fujitsu førende inden 
for applikations- og infrastruktur 
outsourcing, it-produkter, konsulentydelser 
og Field Services. 
 
Kom videre med Fujitsus andre services, 
løsninger og produkter på: 
 
www.fujitsu.dk 
www.fujitsu.com 

 
Fujitsu Green Policy Innovation 

Fujitsu Green Policy Innovation er et globalt 
projekt med fokus på at reducere 
belastningen på miljøet og skabe 
bæredygtig teknologi. For yderligere 
information se:  
www.fujitsu.com/global/about/environment/ 

 

 
 
 
 

 Copyright 

Fujitsu A/S har ophavsret til materialet. 
Fujitsu og Fujitsu logoet er varemærker eller 
registrerede varemærker tilhørende Fujitsu 
Limited i Japan og andre lande. Andre 
virksomhedsnavne, produktnavne og navne 
på serviceydelser kan være varemærker eller 
registrerede varemærker tilhørende Fujitsu 
eller andre. 

 
Ansvarsfraskrivelse 

Tekniske specifikationer kan til enhver tid 
ændres, og der tages forbehold for udsolgte 
varer. Ansvaret for, at oplysninger og 
illustrationer er fuldstændige, opdaterede 
eller korrekte, er fraskrevet. Anvendte 
betegnelser kan være varemærker og/eller 
ophavsretlige beskyttede værker tilhørende 
de pågældende producenter, og 
tredjemands egen anvendelse kan krænke 
de pågældende producenters rettigheder. 
 
 

 

 

   
Kontakt 
FUJITSU A/S 
Adresse: Lautrupbjerg 9, 2750 Ballerup 
Telefon: 44 89 44 89  
e-mail: info@dk.fujitsu.com 
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