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Vejledning til import af betalinger fra e-conomic 

For at kunne benytte import af betalinger fra e-conomic, er der nogle ting man er nød til at tage stilling til. 

1. For at kunne benytte import, vil det ikke længere være muligt at have familierelationen som 

standardbetaler.  Når der i dag bliver opkrævet til familierelationen, bliver ”relationen” ikke 

overført til e-conomic og vi kan derfor ikke ”mappe” informationen tilbage til GolfBox. I skal derfor 

tage stilling til om I vil undvære familierelationsopkrævningerne for at få beløbene korrekt i 

GolfBox. 

2. Hvis I vælger import funktionen, skal I sende en mail til info@golfbox.dk og skrive at I gerne vil have 

mulighed for at importere oplysninger fra e-conomic til GolfBox, så nulstiller vi jeres økonomi 

oplysninger under KLUB – KLUB INFO – ØKONOMI, så I kan vælge e-conomic version 2. Samtidig 

nulstiller vi alle, så der ikke er nogen der står med familierelationen som standard betaler. 

3. Under INDSTILLINGER i e-conomic, skal I ned under Tillægsmoduler og slå API til, for at få lov til at 

hente data fra economic til GolfBox. Klik på blyanten ud for API og sæt flueben i Adgang. Tryk 

derefter på OK. 

 

Hvad betyder det så at vi laver denne funktion? Det betyder at I ved at opdatere jeres GolfBox mod e-

conomic i en fast rutine, ikke behøver at logge på e-conomic for at se hvem der skylder penge og hvem der 

ikke gør. For at få det til at virke i praksis, gør vi det at når vi laver en opdatering, ”rydder” vi alt information 

i GolfBox og erstatter det med information fra e-conomic, så disse 2 kommer til at stemme overens. e-

conomic vil ALTID være master, så kommer der en faktura som er født i e-conomic, vil denne også komme 

over i GolfBox næste gang der importeres fra e-conomic. Samtidig vil betalinger, som er lavet i GolfBox men 

aldrig overført til e-conomic, forsvinde ved import fra e-conomic. 

Der er 2 måder der kan importeres fra e-conomic til GolfBox på og nedenfor vil begge mulighed vises. 
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1. Fuld importer af alle medlemmer og betalinger. 

Gå til KLUB – ØKONOMI – IMPORT. Udfyld felterne med aftalenummer, bruger ID og password. 

Aftalenummeret og brugerID, gemmer vi i en ”cookie” på din computer, så det også står der næste 

gang. Klik derefter på IMPORTER ALLE. Bemærk at dette kan tage lang tid. 

2. Søg et medlem og klik ind på Økonomi. Der er nu kommet samme mulighed for at skrive 

aftalenummer, BrugerID og password. Udfyld felterne og klik på IMPORTER. Så er det kun dette 

medlem der bliver opdateret. 

Under fanebladet ØKONOMI, på medlemmet vil ”Historik for betalinger” nu afspejle posteringerne i e-

conomic 100 %. 

 


