
 

 SIDE 1 

Betalingsservice – Test af leverancer 
 

Generelt om test af leverancer: 
 
Der er mulighed for at teste de første 14 dage i hver måneden.  

 

For nye kunder er det gratis at teste, hvor der for eksisterende kunder er forbundet et gebyr.  

Se prisliste – her. 

 

Der er mulighed for at teste følgende filtyper:  

- 0605 Tilmeldinger – husk du kun må benytte ”dummy” data som CPR-nr og kontonummer* (forudsætter at 

PBS-nr er tilmeldt til BS mandateoprettelse) 

- 0605 Afmeldinger 

- 0603 Alle aktive aftaler  

- 0602 Betalingsoplysninger  

- 0601 Opkrævningsfil/Betalingsdata, indeholdende:  

• sektion 0112 - Automatiske betalinger og indbetalingskort  

• sektion 0112 - Automatiske betalinger  

• sektion 0117 - Indbetalingskort  

• XML Medsend Bilag i opkrævningen 

 

testleverancer kun må indeholde 1 sektion. 

*”Dummy” CPR-nr og kontonummer kan hentes her. 

 

Anmod om et test forløb:  

Du kan forespørge et test forløb på Betalingsservice.dk under Kundeservice eller via 

www.betalingsservice.dk/erhverv/få-hjælp/form-test-leverance 

 

Kom godt i gang med test af leverancer: 

1. Inden testleverancen sendes, skal vi først have klargjort testsystemet med dine oplysninger. Vi kontakter dig og 

er klar til at modtage din testleverance via transmissionen https://ft.pbs.dk/pbs eller via SFTP-løsningen. 

2. Log ind oplysningerne til https://ft.pbs.dk/pbs eller via SFTP-løsningen, fremgår i jeres velkomstbrev. 

  

https://www.betalingsservice.dk/Dokumenter_/Documents/Betalingsservice/BS_Priser_Ovrige_DK.pdf
https://www.betalingsservice.dk/Dokumenter_/Documents/Betalingsservice/BS_Dummy_data_til_brug_ved_test.pdf
https://www.betalingsservice.dk/erhverv/f%C3%A5-hj%C3%A6lp/form-test-leverance
https://ft.pbs.dk/pbs
https://ft.pbs.dk/pbs
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3. Betalingsservice testmiljø skal kunne genkende de kundenumrene I ønsker at teste med. Dette sker ved enten 

at:  

a. I sender 10-20 kundenumre i test anmodningen, som vi opretter i vores testsystem. 

Eller 

b. I leverer en 0605 leverance med oprettelse af betalingsserviceaftaler via transmissionen 

https://ft.pbs.dk/pbs eller via SFTP-løsningen. 

 

4. Delsystemet skal ændres til KR9. Det fremgår øverste i record ’BS002’ og sidste record ’BS992’. Normalt vil 

der stå BS1, det skal ændres til KR9. Det er vigtig for at sikre filen forbliver i testmiljøet og derfor ikke når ud til 

kunderne. 

5. Betalings-/forfaldsdagen er altid i efterfølgende måned på en almindelig sektion 0112. Med sektion 0117 – for 

kun indbetalingskort, kan man bruge en dato i både indeværende- eller efterfølgende måned, men ikke samme 

dato som filen sendes. 

 

Husk at testdata skal være ”dummy data” og må ikke indeholde personhenførbare data.  

 

Øvrig output af testen: 

Der er mulighed for at få eksempler på print af de BS oversigter og indbetalingskort, der ville være sendt til 

dine kunder.  

 

Det aftales med Betalingsservice, hvilke output leverancer der er brug for at modtage og vi sender 

eksempler som PDF-fil i en mail. 

 

https://ft.pbs.dk/pbs

