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Indholdsfortegnelse 

• Personer, grupper og roller 

• Opret ny bruger 

• Udgiftstyper 

• Alternativ kontering 

• Dimensioner (objekter) 

• Kreditkorttransaktioner 

• Produktopsætning 

 

 

2 



Tilgå RejsUds webmodul 
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Selve programmet RejsUd tilgås via en browser, f.eks. Internet Explorer, Firefox eller Chrome. Idet de 
forskellige institutioner kører på forskellige versioner af RejsUd, tilgås de også fra forskellige adresser (dette er 
kun midlertidigt, indtil vi får alle institutioner opgraderet til RejsUd 3.8.1).  
 
RejsUd tilgås ved følgende links:  
 
• https://rejsud.oes.dk,  
• https://376.rejsud.oes.dk eller  
• https://381.rejsud.oes.dk.  
  

https://rejsud.oes.dk/
https://rejsud.oes.dk/
https://376.rejsud.oes.dk/
https://376.rejsud.oes.dk/
https://376.testrejsud.oes.dk/
https://376.testrejsud.oes.dk/


Tilgå administratormodulet 
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1) Tryk på Kør i start-menuen 2) Indtast mstsc for at åbne fjernskrivebordet 

3) Indtast rejsudadm.oes.dk 

OBS: Normalt skal du tilgå rejsudadm.oes.dk 
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Tilgå administratormodulet (fortsat) 

1) Indtast institutionens brugernavn og 
password:  
 

2) Når vi er logget ind på institutionen, er 
næste skridt at logge ind som bruger. 
Bemærk, at loginoplysninger er de samme, 
som du bruger til webmodulet.  
 



Oversigt over administratormodulet 

• Alle ændringer og opsætninger i administratormodulet foregår under 
hovedmenuerne Stamdata og Afstemning  

o Under Stamdata findes undermenuerne til:  

 Person: Håndtering af medarbejderens 

stamdata, rettigheder, godkendelsesflow, faste 

dimensioner og kreditkort  

 Objekter: Håndtering af dimensionsværdier 

 Udgifter: Håndtering af udgiftstyper, herunder 

faste dimensionsværdier, produktopsætning og 

alternativ kontering 

 Ny: Oprettelse af nye brugere 
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o Under Afstemning > Forskudstransaktioner findes undermenuerne til  

 Fejlrapport pr. fejltype: Rapporten viser en liste over alle kreditkort- og 

Rejsekontotransaktioner på fejllisten sorteret efter årsagen til, at de er fejlet 

 Opdater fejltransaktioner: Her håndteres/ændres fejlede kreditkort- og 

Rejsekontotransaktioner, så de kan fjernes fra fejllisten 

 Opdater forskudstransaktioner: Håndtering af kreditkort- og Rejsekontotransaktioner, 

der ikke fejler noget og kan afregnes af brugerne i RejsUd 

• Alle ændringer og opsætninger i administratormodulet foregår under 
hovedmenuerne Stamdata og Afstemning  

Oversigt over administratormodulet 
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Brugeropsætning,  
persongrupper og roller 
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Stamdata  

Brugeropsætning 
(Stamdata > Person> Person) 

 

• Gule felter: Personlige oplysninger (Navn, ID, adresse, CPR-nummer…) 

• Grønne felter: Rettigheder og roller (se vejledning til roller i RejsUd) 

• Røde felter: Rejseregel-opsætning 

• Blåt felt: Den persongruppe, som brugeren tilhører.  
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http://www.modst.dk/Systemer/RejsUd/~/media/Files/Systemer/RejsUd/Roller i RejsUd v 2.ashx
http://www.modst.dk/Systemer/RejsUd/~/media/Files/Systemer/RejsUd/Roller i RejsUd v 2.ashx


Personalekreditornummer og faste dimensioner 

Brugerobjekt 
(Stamdata > Person> Objekt) 

• Gule felter: Skal altid være udfyldt 

1 Brugerens initialer 

2 Fast værdi – er altid 2000 (ingen andre muligheder) 

3 Personalekreditornummer – sammenkoblingen til Navision 

4 Faste dimensionsværdier – en hjælp til brugeren, så visse dimensioner er udfyldt på forhånd 

• Obs: Som udgangspunkt skal 
du aldrig oprette  et 
brugerobjekt – dette sker 
automatisk, når du opretter 
en ny bruger 

• Du skal blot vide, at faste 
dimensionsværdier for de 
enkelte brugere angives 
her 
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Persongruppe 
(Stamdata > Person> Persongrupper) 

o Alle brugere er medlem af en persongruppe – og kun én.  

o Formålet med en persongruppe er at samle en gruppe brugere og definere, hvem deres sekretærer, 
kontrollanter og godkendere skal være 

o Der defineres en sekretær, en kontrollant og en godkender for hver persongruppes hhv. 
rejseafregninger og udgiftsafregninger 

o Vælg rejse- eller udgiftsafregning og tryk på Redigér for at ændreopsætningen 

 

1 Persongruppens unikke ID og navn 

2 Ved tryk på Vis-knappen vises alle 
medlemmer af persongruppen 

3 Gruppens sekretær. Kan både være en 
enkelt person (som i eksemplet) eller 
en sekretærgruppe 

4 Gruppens kontrollant. Kan både hver 
enkelt person (som i eksemplet) eller 
en kontrollantgruppe 

5 Gruppens godkender. Kan både hver 
enkelt person eller en 
godkendergruppe (som i eksemplet) 

 

• Om Persongrupper 
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Stedfortrædere 
(Stamdata > Person> Stedfortrædere) 

o Formål med stedfortrædere: Muliggør, at flere personer er sekretærer/kontrollanter/godkendere 
for en persongruppe 

o Hvis Hanne er stedfortræder for Peter, så kan Peter foretage de samme handlinger, som Hanne 
kan. Dvs. hvis Hanne er kontrollant for persongruppe 1, så er Peter det også 

• Om Stedfortrædere 

Eksempel: I persongruppe 10400 er der 
én person angivet som sekretær og 
kontrollant (hhv. HFS og HHT) 
 
Men godkenderen er en 
godkendergruppe (STYR_BIRKEROD): 

Idet AGV og MASJ er stedfortrædere for 
STYR_BIRKEROD, så er AGV og MASJ i 
praksis godkendere for persongruppe 
10400 

o OBS: AGV og MASJ skal have godkenderrettigheder i deres brugeropsætning. Ellers 
kan de ikke udfylde rollen som (stedfotræder for en) godkender.  12 



Opret ny bruger 
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Opret ny bruger 
(Stamdata > Ny> Person) 

o Gule felter: SKAL udfyldes 

o Grønne felter: Bør udfyldes 

o Hvide felter: Skal ikke udfyldes 

o PersonID, LoginID og RejsekontoID 
bør altid være ens 

• Step 1 - Indtast stamdata: 

o Tryk på Hent for at finde den 
person, som standardværdierne 
kan kopieres fra 

o Standardværdier inkluderer 
rettigheder, persongruppe og 
rejseregler 

• Step 2 – Kopiér standardværdier: 
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Opret ny bruger (fortsat) 
(Stamdata > Ny> Person) 

o Gule felter SKAL udfyldes (alle) 

o Hvis du kopierer 
standardværdierne fra en anden 
bruger, er alle felter udfyldt på 
forhånd 

• Step 3 - Indtast stamdata: 

o De gule felter skal altid være udfyldt 

o Periode: Altid = 2000 

o OBS: Hvis du har kopieret en anden 
brugers standardværdier, så bliver CPR-
nummeret ved en fejl også kopieret 

o Derfor: Kreditnummer skal erstattes med den 
nye brugers CPR-nummer 

• Step 5 – Udfyld objekt (OBS: intet step 4)  
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Opret ny bruger (fortsat) 
(Stamdata > Ny> Person) 

o Oprettelse af kreditkort er 
valgfrit. Tryk på Næste, hvis du 
ikke ønsker at oprette et 
kreditkort til personen (eller hvis 
du vil oprette det senere) 

o Hvis du opretter et kreditkort, 
skal de gule felter udfyldes 

• Step 6 – Opret evt. kreditkort: 

o Tryk på knappen Udfør for at oprette den nye 
bruger i RejsUd 

• Step 7 – Udfør 
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Udgiftstyper 
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Udgiftstyper 
(Stamdata > Udgifter> Udgifter) 

• Opsætning af udgiftstyper 

o Udgiftstyper findes under Stamdata > Udgifter > Udgifter 

o Under Stamdata > Udgifter > Udgiftsposteringslinjer er det angivet, hvilke udgiftstyper 
kan vælges i hhv. rejse- og udgiftsafregninger 

 

o Derfor: Ved oprettelse af nye udgiftstyper, skal der gøres to ting: 

1) Udgiftstypen skal oprettes under Stamdata > Udgifter > Udgifter 

2) Det skal angives under Stamdata > Udgifter > Udgiftsposteringslinjer, om udgiftstypen 
skal kunne vælges i udgiftsafregninger (4100), rejseafregninger (1100) eller begge dele 

 

 

Husk: For at kunne vælge 
den nye udgiftstype i 
RejsUd, skal man både ind 
under Udgifter og 
Udgiftsposteringslinjer og 
oprette 
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Udgiftstyper 
(Stamdata > Udgifter> Udgifter) 

4 Overvej, om der kan angives en fast dimension på udgiften. 
Denne vil ALTID blive brugt – også selvom den rejsende 
vælger en anden dimensionsværdi i den overordnede 
kontostreng for hele rejseafregningen 

5 Hvis 0 eller blank, skal forklaring ikke være udfyldt. Hvis 2 
skal den være udfyldt.  

6 Hvis boksen er vinget af, skal den rejsende vedhæfte et 
bilag som dokumentation  

 

• Gule felter: Alle nye udgifter SKAL have disse værdier 
som standard. Ingen undtagelser 

1 Nye udgiftstyper skal have et nyt, ubrugt UdgiftsID. 
UdgiftsID’et skal ALTID være over 2000 

2 Udgiftstypen bør have et sigende navn 

3 Vælg hvilken konto, udgiften skal konteres på  

  

• Oprettelse af nye udgiftstyper 
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Udgiftsposteringslinjer 
(Stamdata > Udgifter> Udgiftsposteringslinjer) 

• Oprettelse af nye udgiftstyper (fortsat) 

o Udgiftsposteringslinjer: Her angives hvor man skal kunne vælge den nyoprettede 
afregningstype 

o Anbefaling: Gør altid udgiftstypen tilgængelig både for udgifts- og rejseafregninger 

o GruppeID 1100: Rejseafregninger 

o GruppeID 4100: Udgiftsafregninger 
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Udgiftstyper 
(Stamdata > Udgifter> Udgifter) 

• Generelt: 

o ALDRIG slet en udgiftstype, hvis den har været i brug i bare én afregning 

o ALDRIG slet en udgiftsposteringslinje, hvis udgiftstypen har været i brug i bare én afregning 

o Hvis man sletter en udgiftstype/udgiftsposteringslinje, der har været i brug i en afregning, 
så vil man ikke kunne åbne den pågældende afregning igen.  

o Hvis en udgiftstype ikke længere skal være tilgængelig, så markér den som ’Ikke i brug’.   

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ændringer i udgiftstypen (forskelligt kontoID, dimensionsværdier, mv.) slår ikke igennem på 
udgifter, der allerede er blevet oprettet i en afregning. Kun nye udgifter.  

o Vær opmærksom på, at såfremt en udgiftstype ikke lever op til kravene ’Forklaring skal være 
udfyldt’ og ’Bilagsnummer er obligatorisk’, så vil brugeren ikke kunne komme videre med sin 
afregning. Brug kun når strengt nødvendigt 
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Alternativ kontering 
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Alternativ kontering 
 

• Om nødvendigheden af alternativ kontering 

o Som udgangspunkt vil en udgiftstype altid ramme den konto/dimension, som er angivet i 
udgiftstypen (se fx udgiftstypen vedr. Billeje) under Stamdata > Udgifter > Udgifter:  

o I eksemplet rammes Konti 221003 og Indkøbskode 8310.  

 

 

 

 

 

 

 

o Men hvad sker der, hvis bilen er lejet i udlandet, og udgiftstypen Billeje derfor skal bogføres på 
en anden konto og have en anden indkøbskategori? Skal man oprette en ny ugift, der hedder 
Billeje udland, og altid få den rejsende til at vælge mellem 2 udgiftstyper afhængig af lokation? 

o Eller er der et alternativ? 
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Alternativ kontering 
(Stamdata > Udgifter> Udgiftsobjekttyper) 

• Om alternativ kontering 

o Ved brug af alternativ kontering kan man nøjes med kun at oprette én udgiftstype, som vil 
kunne bruges uanset om den rejsende rejser i indlandet eller udlandet 

o Konteringen af rejsen kommer til at afhænge af, hvad brugeren har valgt i dimensionen 
Afregningstype i afregningens kontostreng:  

o Hvis man ikke har opsat alternativ 
kontering, så vil en udgiftstype ALTID 
ramme den konti, der er angivet for 
udgiftstypen – uanset om der er valgt 
indland eller udland 

o Hvis man har opsat alternativ kontering for 
udland for en given udgiftstype, så vil 
kontien og dimensionsværdierne ændres – 
men kun for denne ene udgiftstype .  
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• Opsætning af alternativ kontering 

o Eksempel:  

 Billeje i indland skal bogføres på konto 221003 og Indkøbskode 8310 (som vist på slide 13) 

 Billeje i udland skal bogføres på konto 221004 og Indkøbskode 8320.  

 
 

• Gule felter: Skal altid udfyldes 

1 Vælg udgiftstypen, der skal opsættes alternativ 
kontering for 

2 Vælg afregningstype (den afregningstype, hvor 
konteringen skal være forskellig fra default-værdien (fx 
udland)).  

3 Vælg evt. den konto, udgiften skal konteres på, når den 
valgte afregningstype benyttes. Hvis der ikke angives 
noget, vælges defaultværdien 

4 Vælg evt. en dimensionsværdi der skal benyttes, når den 
valgte afregningstype benyttes. Hvis der ikke angives 
noget, vælges defaultværdien  

  

 o Tip: 

 Man skal aldrig vælge Indland som afregningstype 

 Man kan nøjes med at udfylde enten alternativ konto eller alternative 
dimensionsværdier.   

Alternativ kontering 
(Stamdata > Udgifter> Udgiftsobjekttyper) 
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Dimensioner (objekter) 
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Objektgrupper 
(Stamdata > Objekter > Objektgrupper) 

• Objektgrupper = Dimensioner  

o Dimensioner: fx Delregnskab, Hovedprodukt, Sted, Indkøbskode. Vises i kontostrengen: 

 

 

 

o Visningen af kontostrengen i RejsUd afhænger af opsætningen i Objektgruppekortets felt 

PosteringsmetodID:  

 Muligheder:  
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• Objekter = Dimensionsværdier  

o Dimensionsværdier: fx Sted ”10415 Uddannelsesforlig” 

 

 

 

 

 

 

o Hver eneste postering/udgift i afregningen får den valgte dimensionsværdi tilknyttet, medmindre der er opsat en anden 

default-værdi for den enkelte udgift. Hvordan dette gøres, vises i de følgende afsnit...  

o Hvordan tilføjer man nye dimensionsværdier i RejsUd? Det gør man ikke! Det gøres via Navision 

o Hvordan sletter man dimensionsværdier i RejsUd? Det gør man ikke! Det gøres via Navision (man spærrer dem) 

o Hvordan tilføjer man en dimension i RejsUd, som man har oprettet i Navision? Nye dimensioner i RejsUd skan kun oprettes 

af Basware og er en fakturerbar opgave, som institutionen skal afholde. Kontakt modstoko@modst.dk som står for 

kontakten til Basware.   

 

 

 

Objekt 
(Stamdata > Objekter > Objekt) 

28 

mailto:modstoko@modst.dk


Kreditkort-  
og Rejsekontotransaktioner 
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Forskudstransaktioner 
(Afstemning > Forskudstransaktioner> Opdatér forskudstransaktioner) 

o Her findes en liste over alle kredit- 
og Rejsekontotransaktioner, der 
ligger til afregning hos brugerne 
(tryk på kikkerten for at se alle) 

• Om forskudstransaktioner 

1 Transaktionens kreditkort-/Rejsekort-
nummer. MC = MasterCard                
A = Rejsekonto 

2 Transaktionsbeløbet (i original valuta) 

3 Transaktionsbeløbet i DKK 

4 Betalingsmåde 

5 RejsekontoID. Når der er tale om en 
Rejsekonto-transaktion (som i 
eksemplet) bliver RejsekontoID’et 
matchet med en brugers 
RejsekontoID, og på baggrund af 
heraf defineres det, hvem 
transaktionen tilhører, og felt 7 
bestemmes  

6 Rejse/rute 

7 PersonID er bestemt på baggrund af 
et match af felt RejsekontoID (felt 5). 
PersonID definerer, hvilken bruger kan 
se og afregne transaktionen 

8 Alle transaktioner kommer ind med et 
ProduktID, der definerer, hvilken type 
vare, der er købt 

 

9 Transaktioner kommer som standard ind uden UdgiftsID, men 
dette kan der laves om på (mere om dette senere)  

10 Rejsekonto-transaktioner er Fakturanummeret lig med CWT’s 
følgeseddelnummer 
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Fejltransaktioner 
(Afstemning > Forskudstransaktioner> Fejlrapport og Afstemning > Forskudstransaktioner> 
Opdater fejltransaktioner) 

o Rejsekonto-transaktioner ender oftest på fejlliste, fordi dét RejsekontoID, der er angivet på 
transaktionen, ikke kan matches med nogen bruger i RejsUd. Dvs. der er ingen bruger, der er 
oprettet med det pågældende RejsekontoID. Når det er tilfældet, så ved RejsUd ikke, hvem 
transaktionen tilhører, og den ryger således på fejlliste. 

 For at rette transaktionen skal PersonID og RejsekontoID tilføjes 

o MasterCard-transaktioner ender oftest på fejllisten, fordi det benyttede kort ikke er oprettet i 
RejsUd.  

 For at rette transaktionen skal kreditkortet oprettes 

o Alle fejltransaktioner findes i rapporten Fejlrapport (pr. fejltype). Transaktionerne er sorteret 
efter årsagen til, at de er fejlet.  

 

 

o En grundig gennemgang af hvordan fejltransaktioner rettes, findes i en vejledning på 
Moderniseringsstyrelsens hjemmeside:  

o http://www.oes.dk/Systemer/RejsUd/~/media/Files/Systemer/RejsUd/Rettelse%20af%20fejltran
saktioner%20v2.ashx 

 

 

 

 

 

 

• Om fejltransaktioner 
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http://www.oes.dk/Systemer/RejsUd/~/media/Files/Systemer/RejsUd/Rettelse af fejltransaktioner v2.ashx
http://www.oes.dk/Systemer/RejsUd/~/media/Files/Systemer/RejsUd/Rettelse af fejltransaktioner v2.ashx


Produktopsætning 
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Produktopsætning 
(Stamdata > Udgifter > Produkter) 

o Når der bliver indlæst kreditkort- eller rejsekontotransaktioner i RejsUd, skal brugeren som 
udgangspunkt selv tildele dem en udgiftstype.  

o Alle transaktioner indeholder dog en produktkode, som man i RejsUd’s administrationsmodul kan 
sammenkoble med en udgiftstype, således at transaktionen automatisk får tildelt den rigtige 
udgiftstype på forhånd. Dermed skal brugeren ikke bruge tid på at tilknytte en udgiftstype, og 
der er desuden sikkerhed for, at den korrekte udgiftstype er valgt 

 

o En grundig gennemgang af hvordan produktID opsættes, findes i en vejledning på 
Moderniseringsstyrelsens hjemmeside:  

o http://www.oes.dk/Systemer/RejsUd/~/media/Files/Systemer/RejsUd/Vejledning%20til%20ops
%C3%A6tning%20af%20produktkoder.ashx 

 

 

 

 

 

 

• Om fejltransaktioner 
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http://www.oes.dk/Systemer/RejsUd/~/media/Files/Systemer/RejsUd/Vejledning til ops%C3%A6tning af produktkoder.ashx
http://www.oes.dk/Systemer/RejsUd/~/media/Files/Systemer/RejsUd/Vejledning til ops%C3%A6tning af produktkoder.ashx


Dataoverførsel mellem Navision og RejsUd 

• Hvad bliver overført? 

o Finanskonti (udvalgte intervaller – som standard kun finanskonti, der starter med 22, 61, 97 

og 99) bliver overført fra Navision til RejsUd.   

o Dimensionsværdier for de ønskede dimensioner (sted-koder, indkøbskategorier, aktiviteter, 

mv.) bliver overført fra Navision til RejsUd.  

o Personalekreditornummer (personalekreditornummer bliver overført fra Navision ud fra et 

match på brugerens CPR-nummer)  

o Batches med afregninger bliver overført fra RejsUd til Navision (statusfelt opdateres) 

 

• Hvor ofte bliver det overført? 

o Overførslen af stamdata fra Navision til RejsUd sker en gang dagligt 

o Overførslen af batches fra RejsUd til Navision sker en gang dagligt 
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