
Gode medlem i Pensjonistuniversitetet i Ålesund 
 
Vi er i den heldige stilling at vi er rundt 340 medlemmer, og det fører med seg en god del arbeid med 
kontingentbetaling. Vi har derfor tatt i bruk regnskapssystemet Visma, og kan der benytte Visma’s epost og SMS 
til kommunikasjon med alle sammen.  
Så viser det seg at vi ikke når frem til alle med betalingsanmodning (faktura med KID-nummer via epost). Nå gjør 
vi et nytt forsøk, og det vil være fint om du kan lese gjennom informasjonen og handle som passer best. Noen av 
medlemmene er nye etter at vi sendte ut faktura første gang, og se da med forståelse på teksten som ligger her. 
 
Det er erfaringsmessig en rekke grunner til at ikke alt fungerer - fra foreningens side, fra systemopplegget og fra 
mottakers side, f.eks. som dette: 

1. Epostadressen din i vårt register er feil; 
2. Du har vært på reisefot og ikke lest all epost; 
3. Eposten er mottatt som søppelpost (filtrert i din post) på din maskin; 
4. Epostkassen din er full og tar ikke imot mer; 

 

1. Hvis du har mistanke om at foreningen bruker feil epostadresse, vil vi sette pris på om du kan 
si fra til sjur.brande@live.no eller SMS til 92203697. 

2. Når du leser eposten og alt fungerer som det skal, så vil du få en ny mail fra Visma med faktura 
vedlagt om kort tid. Det er viktig at du bruker KID-nummeret i vedlegget ved betalingen; da 
legges din betaling rett inn i regnskapet på korrekt måte.  
(Det er noen som benytter den gamle kontoen som begynner på 3910 .., og ikke vår nye 1503 88 10712. 
Andre bruker feil beløp, og noen betaler for neste år også, noen mangler identifikasjon som forteller 
hvem som har betalt, noen bruker giro, noen betaler før de får faktura, og en del andre variasjoner. Med 
litt innsats og mye tidsbruk finner vi som regel ut det meste likevel.) 

3. I noen tilfeller vil ditt epostoppsett kunne føre til at avsenderadressen blir oppfattet som 
søppelpost (spam). Nå blir det sendt ut en ny faktura om noen dager. Hvis du ikke får epost fra 
Visma i din vanlige epostkasse, så se da etter i søppelpost (spam) om posten ligger der. I så fall 
krysser du av Ikke søppelpost, og meldingen flytter seg over til innboksen. 

4. Vi har også erfart at noen rett og slett har full epostkasse, og ikke kan ta imot mer post. Hvis 
denne informasjonen når deg via andre kanaler, så se etter om du kan slette gammel epost. 
Dette gjelder f.eks. epost som du har liggende i den vanlige epostkassen, som du har lest men 
ikke har slettet. (Se spesielt etter epost med store vedlegg, slik som bilder! Lagre bildene på 
din datamaskin og slett så eposten.) 
Det gjelder også meldinger som du har slettet, disse legger seg i søppelkassen i 
epostprogrammet. Søppelkassen i epostprogrammet må derfor fra tid til annen tømmes for at 
plass skal bli frigitt! 
 
 

Regnskapssystemet er slik laget at første gang du mottar e-faktura fra oss/Visma, må du velge om du vil motta 
eFaktura fra Visma Autoinvoice neste år. Neste gang vil fakturaen da gå rett til din nettbank og spare deg (og oss) 
for arbeid. 
Teksten du får første gang er omtrent som følger: Pensjonistuniversitetet ønske å sende eFaktura til din nettbank. 
Om du godtar dette kan du logge deg på nedenfor med BankID for aksept. (Får du meldingen på din telefon som 
SMS er teksten litt kortere.)  
Om du ikke svarer bekreftende på eFaktura innen tre dager, vil faktura bli sendt via vanlig epost, eller i 
gammeldags post. Uansett hva du velger vil du få fakturaen med ditt KID-nummer påført. 
 
Skulle det forekomme at vi ikke har registrert en innbetaling du har foretatt, eller annet du vil fortelle, så vil vi 
svært gjerne ha informasjon fra deg slik at vi kan få rettet opp. 
Takk til mange medlemmer for hyggelige eposter og stor tålmodighet. Håper nå at alt fungerer. 
 
Vennlig hilsen  
Sjur Brande, kasserer 

mailto:sjur.brande@live.no

