
Informationer til ny e-conomic integrationer 
 

Vi skal bruge:  

- Navn, adresse samt CVR-nummer på butik.  

- Antal kasser på lokationen  

- Navn på kassekladde vi skal postere i  

- Samlekonto til alt salg. (Ønskes der at der bliver posteret på salgsgrupper er det vigtigt at have alle      grupper fra 
kassen matchet op mod konti i e-conomic)  

- Kontant konto:   

- DK kort konto:  

 - Evt. mobilepay konto  

- Udenlandske kort (Hvis det ønskes): 

- Difference konto til øre afrundinger og sådan: 

- Forventet opstartsdato 

- Kontakt informationer (Navn, e-mail og telefonnummer) på ansvarlig i butikken  

- Kontakt informationer (Navn, e-mail og telefonnummer) på bogholder eller revisor  

  

Der skal gøres et par ting før vi kan sætte det i gang og teste.  

Først skal du følge dette link  

https://secure.e-conomic.com/secure/api1/requestaccess.aspx?appPublicToken=FuhD1Q5BQe8jbd0oXCYeUwyR2DDtE78BagLaO8U6SyM1 

Hvis du ikke allerede er logget ind i e-conomic bliver du bedt om at logge ind. Her efter skal du godkende at vores 
system får adgang til jeres e-conomic. Det er krævet for at vi kan overføre.  

VIGTIGT. Du får en nøgle (En masse tal og bogstaver) den nøgle skal sendes til support@versatil.dk.  

Yderligere vil vi gerne vide hvilken kassekladde i ønsker at benytte samt hvilken konto salget skal konteres til samt 
hvor i vil have modposteret. I skal være opmærksomme på at e-conomics Api gør at når der bliver bygget en 
flerbenet postering tager den et bilagsnummer pr. Stk så man vil opleve at bilagsnumre hopper 3+ pr. postering. Der 
er nogen hvor man ikke ønsker dette der anbefaler vi at man laver en separat kassekladde med sin egen 
nummerserie så den er splittet væk fra resten.  

Du kan alternativt også tilføje vores virksomhed som administrator, så kan jeg selv sætte de ting op der skal sættes 
op.  Mit administratornummer er: 1208455 Versatil ApS Hvis du inde i e-conomic trykker på tandhjulet og så alle 
indstillinger Herefter vælger du administratorer. I højre hjørne kan du søge på ovenstående nummer.  og så tilføje 
mig som administrator.   

Er det nogle spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte mig på 6141 4242 

Philip Danholm 


