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1 Om denne brugermanual 

1.1 Målgruppe 

Denne manual er rettet mod de brugere, der skal oprette afregningsdokumenter i Økonomistyrelsens 
system til håndtering af rejse- og udgiftsafregninger. 

Systemet kaldes RejsUd (blev tidligere kaldt RAY), og det leveres af firmaet Basware A/S (se evt. 
hjemmesiden www.basware.dk).  

1.2 Manualens indhold 

Manualen indeholder først en detaljeret gennemgang med skærmbilleder og forklaringer til proceduren 
for oprettelse af afregningsdokumenter. Det anbefales at følge den detaljerede gennemgang nøje, når 
systemet anvendes første gang. 

Afslutningsvis er systemets øvrige menupunkter og funktioner forklaret med skærmbilleder og tekst. 

1.3 Generel manual for alle institutioner 

Manualen er udarbejdet med generelle eksempler på en typisk opsætning af RejsUd-systemet. Dette 
betyder, at manualens skærmbilleder ikke i alle tilfælde og til fulde modsvarer de skærmbillede, som 
institutionens brugere/rejsende ser, når de anvender systemet. 

Den største forskel imellem skærmbillederne vil hovedsageligt relatere sig til opsætningen af dimen-
sionskoder fra Navision Stat, hvor bl.a. institutionernes navngivning af dimensionskoder og den række-
følge (fra venstre mod højre), de vises i, kan være forskellig fra institution til institution. 
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2 Første adgang til RejsUd-systemets Web-klient 

RejsUd-systemet tilgås via denne internet-adresse (også kaldet en URL): 

https://rejsud.oes.dk/ 

Systemets login-side er vist herunder. 

 

Dit Bruger-ID er typisk dine initialer eller det login, du også bruger, når du starter din pc. 

Dit første Adgangsord skal du have fået oplyst i den e-mail, hvori du også modtog denne manual. 

I feltet Institution skal du vælge den database, der passer til institutionen. 

Det anbefales, at du afkrydser tjekboksen ”Husk bruger-id”, hvorved du næste gang, du går ind på 
systemet, ikke skal taste Bruger-ID eller vælge database. Dette gælder dog kun, hvis det er den samme 
pc, du anvender. Fra eksempelvis en hjemmearbejdsplads skal valg og afkrydsning foretages igen. 
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I skærmbilledet herunder er det vist, hvordan felterne ser ud, når de er udfyldt. 

 

Klik på knappen ”Log på” for at logge på. 

2.1 Skift af adgangsord ved første pålogning 

Første gang, du logger på systemet, skal du af sikkerhedsmæssige årsager ændre din adgangsord, så den 
opfylder sikkerhedskravene i henhold til gældende politik for adgangsord. 

Standardpolitikken er, at adgangsordet mindst skal være otte (8) karakterer langt, og det skal indeholde 
både bogstaver og tal. 

Det anbefales at vælge et adgangsord, som ikke let kan gættes af andre brugere. Adgangsordet 
”abc12345” er et eksempel på en bogstav- og tal-kombination, der IKKE bør anvendes som 
adgangsord. Bland gerne tallene ind imellem bogstaverne, og variér anvendelsen af store og små 
bogstaver. 
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Systemets skærmbillede for ændring af adgangsord er vist neden for. 

 

• Skriv det adgangsord, du modtog med e-mailen, i feltet ”Nuværende kodeord” 

• Skriv det nye adgangsord i feltet ”Nyt adgangsord” 

• Bekræft det nye adgangsord ved at skrive det igen i feltet ”Bekræft nyt kodeord” 

• Klik herefter på knappen ”Skift kodeord” 

Hvis det nye adgangsord og bekræftelsen af det stemmer overens, bliver du ledt ind på systemets 
velkomstside, som er vist herunder. 

 

Fra velkomstsiden kan du 

• Oprette nye afregningsdokumenter 

• Rette og gensende eventuelle afviste dokumenter 

• Arbejde videre med dokumenter, der endnu ikke er afsluttet (dvs. sendt til godkendelse) 
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3 Oprettelse af nye afregninger, når du er logget på systemet 

Skærmbilledet herunder viser igen RejsUd-systemets velkomstside. 

 

 

I venstre side af skærmbilledet findes en menu med forskellige funktioner, som vil blive forklaret senere 
i denne manual. 

I højre side af skærmbilledet vises forskellige oplysninger alt efter 

• Om du har afregningsdokumenter, der er blevet afvist i godkendelsesforløbet 

• Om du har afregningsdokumenter, der endnu ikke er sendt i omløb til kontrol og godkendelse 

Klik på knappen ”Opret nyt dokument” for at oprette nye afregninger. 

3.1 Trin 1 af 4: Valg af dokumenttype 

Det første trin i oprettelsen af en afregning er at vælge en dokumenttype. 

 

NB! Systemets administrator kan have lagt begrænsninger for hvilke typer dokumenter, du må udfylde. 

I dette eksempel vises oprettelsen af en rejseafregning. Klik på knappen ”Næste trin” for at fortsætte. 
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3.2 Trin 2 af 4: Afregningens basisdata 

I trin 2 indtastes rejseafregningens basisdata, der består af 

• Rejseinformationer såsom destination, tidspunkter og rejseformål 

• Rejseregel for beregning af eventuelle time-/dagpenge eller procentgodtgørelse 

• Frie tekstfelter (Anledning og Forklaring), som enten kan være frivillige eller tvungne at udfylde 

• Overordnet kontostreng for regnskabsmæssig kontering af afregningens udgifter 

 

3.2.1 Udfyldelse af rejseinformationer 

Hvis en rejse er booket gennem Statens rejsebureau, Carlson Wagonlit Travel (kaldet CWT), vil 
rejseinformationerne blive automatisk importeret i RejsUd-systemet. Dette vises senere under afsnittet, 
der beskriver arbejdet med ikke-afsluttede afregningsdokumenter. 

For en rejse der ikke er booket gennem CWT, vil den rejsende/brugeren selv skulle indtaste informa-
tionerne manuelt, eller det kan være aftalt, at en sekretær håndterer denne opgave for visse personer 
eller grupper af personer. Felterne for brugerens egen indtastning af oplysningerne vises og forklares i 
det efterfølgende. 
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3.2.1.1 Land 

 

I takt med at systemet løbende anvendes, opbygges der favoritlister pr. bruger, som f.eks. indeholder de 
lande og byer, der tidligere er blevet valgt på andre rejseafregninger. Når systemet anvendes første gang, 
vil man derfor kun se sit hjemland i listen over lande. 

For at vælge et land, der ikke står på favoritlisten, skal man først klikke på den blå tekst Alle lande og 
derefter klikke på listen med lande. Herefter kan det ønskede land vælges. 

 

 

3.2.1.2 By/destination 

Rejsens destination (by) vælges ud fra samme princip, dvs. klik på den blå tekst Alle destinationer og 
foretag et valg. 

 

 
 

 
NB! Ikke alle verdens byer/destinationer er fra start oprettet i systemet 

Ønskes en ny destination oprettet, skal den lokale systemadministrator kontaktes 
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3.2.1.3 Rejseformål 

Listen med rejseformål kan variere fra institution til institution, men rejseformålet ”Tjenesterejse” 
findes for alle. 

 

Rejseformålet anvendes bl.a. til efterfølgende statistik over rejsernes karakter. 

Bemærk venligst at systemets lokale administrator kan have defineret rejseformålenes egenskaber 
således, at der automatisk trækkes for alle eventuelle arbejdsgiverbetalte måltider, hvorved det samlede 
beløb for time-/dagpenge reduceres tilsvarende. Er dette tilfældet, og har man ikke modtaget arbejds-
giverbetalte måltider, kan dette rettes til senere under justering af de individuelle rejsedage. 

3.2.1.4 Datoer og tidspunkter for afrejse og hjemkomst 

Start- og slutdato for rejsen kan angives ved direkte indtastning af datoerne. Anvend altid formatet 
dd.mm.åååå, hvor ”dd” er datoen, ”mm” er måneden, og ”åååå” er året (f.eks. 12.09.2009). Alternativt 
kan man klikke på kalendersymbolerne til højre for datofelterne, hvilket frembringer en kalender. 

 

Tilsvarende kan tidspunkterne for rejsens start og afslutning indtastes, eller tidspunkterne kan vælges 
ved at klikke på symbolet for ur. Indtastningsformatet er tt:mm, hvor ”tt” er timerne, og ”mm” er 
minutterne (f.eks. 07:30). 
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3.2.2 Rejseregel 

Rejsereglen bestemmer, om systemet beregner time-/dagpenge eller procentgodtgørelse (efter regning) 
i forbindelse med rejsen, eller om der ikke skal beregnes skattefrie godtgørelser overhovedet. 

Regelsættet herfor findes i den personaleadministrative vejledning, PAV, som kan findes via Personale-
styrelsens hjemmeside http://pav.perst.dk/.  

 

Det er hver enkelt institutions administrationsansvarlige, der som udgangspunkt fastsætter institution-
ens brugeres standardværdi for rejseregel. Denne standardværdi fremkommer automatisk, når brugeren 
opretter en rejseafregning. 

Med mindre administrationen har bedt om at få blokeret for det, kan standardværdien for rejsereglen 
ændres mellem følgende valgmuligheder: 

• Time-/dagpenge:  Fuld sats pr. døgn og time for rejser med varighed over 24 timer 

• Efter regning:  25 procent af fuld sats pr. døgn og time for rejser med varighed over 24 timer 

• Ingen rejsegodtgørelse:  Ingen skattefrie godtgørelser uanset rejsens varighed 

 

3.2.3 Anledning og forklaring 

I  

I feltet ”Anledning” kan man f.eks. skrive, hvad afregningen overordnet vedrører. 

I feltet ”Forklaring” kan man f.eks. beskrive forhold vedrørende rejsen (flyvninger, hotel, osv.) 
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3.2.4 Udfyldelse af kontostrengen 

 

Kontostrengen for den regnskabsmæssige kontering af rejseudgifterne kan være påkrævet at udfylde, 
men det er også muligt, at disse oplysninger skal udfyldes af de personer, der kontrollerer og/eller 

godkender afregningen. 

Det er den lokale administrator af systemet, som i givet fald kan fortælle, om der skal udfyldes noget i 
kontostrengen, men der kan også fremkomme advarsels- eller fejlbeskeder, hvis påkrævede informa-
tioner mangler at blive udfyldt. 

Hvis du skal udfylde kontostrengen eller foretage ændringer i de på forhånd angivne standardværdier, 
skal du enten klikke på knappen ”Rediger” eller på det område, hvor kontostrengens værdier er vist 
(dvs. inden for grænserne af det grønne rektangel oven for). 

Det skærmbillede, der herefter fremkommer, er vist på næste side. 

NB! Den ovenfor viste kontostreng og dens segmenter er udtryk for et generelt eksempel. Hver enkelt institution 
kan være opsat i RejsUd-systemet med sine egne segmenter i en given rækkefølge og med egne kaldenavne. 
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3.2.4.1 Indtast og/eller redigering af kontostrengen 

 

De enkelte dimensionsværdikoder kan vælges eller ændres i drop-down-listerne for hver dimensions-
kode (f.eks. Aktivitet). 

Man kan søge efter dimensionsværdikoder ved at klikke på knappen med forstørrelsesglasset       ud for 
hver dimensionskode. 

Med knapperne ”Ny objektopdeling” og ”Kopiér objektopdeling” kan man procentvist fordele 
rejseafregningens udgifter mellem forskellige kombinationer af dimensionskoders værdier (f.eks. 50/50 
mellem to kontorer). Den detaljerede procedure for objektopdeling er vist senere i denne manual. 

Klik på knappen ”Opdater” for at opdatere dine ændringer og blive i skærmbilledet. 

Klik på knappen ”Gem og fortsæt” for at opdatere dine ændringer og forsætte med basisdata. 



 

BrugerManual  16 (45) 

  

  

   

 

      Basware A/S  Jægersborgvej 66B  DK-2800 Lyngby, Danmark   www.basware.dk 

 

3.2.5 Opret rejseafregningen med de indtastede oplysninger 

 

Klik på knappen ”Næste trin” for at oprette rejseafregningen og indtaste udgifter m.v. Efter klik på 
denne knap tildeles rejseafregningen et unikt afregningsnummer i RejsUd-systemets database. 

Oprettelsen af rejseafregningen kan annulleres ved at klikke på knappen ”Afbryd”. 

Alle de oplysninger, der indtil nu er blevet indtastet, vil kunne ændres på et senere tidspunkt i 
processen, inden rejseafregningen sendes i cirkulation til kontrol og godkendelse. 

NB! I eksemplet oven for er der valgt en Afregningstype (UDLAND – Rejser udland). Det kan være forskelligt fra 
institution til institution, om denne styreparameter findes og skal udfyldes. 
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3.3 Trin 3 af 4: Indtastning af udgifter m.v. 

 

I rejseafregningens trin 3 af 4 er skærmbilledet grundlæggende opdelt i fire områder: 

• Stamdata 

• Oversigt 

• Kontostreng 

• Faneblade til redigering og indtastning af 

o Rejsedage 

o Kørsler 

o Udgifter 

o Bilag 

o Kommentarer 

samt til kontrol af  

o Godtgørelser, posteringer og historik 
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3.3.1 Stamdata 

Med ”Redigér”-knappen under Stamdata kan rejseoplysningerne korrigeres. 

 

Knappen ”Rejserapport” giver mulighed for at indtaste længere tekstafsnit, der måtte være relevante at 
have tilgængelige/lagret på rejseafregningen. 

3.3.2 Oversigt 

I oversigten vises opsummeringer rejseafregningens økonomiske tal. 

 

• Befordringsgodtgørelse vedrører skattefrie kilometerpenge for kørsel med eget køretøj 

• Time-/dagpenge vedrører skattefrie rejsegodtgørelser for rejser med varighed over 24 timer 

• Udgifter er summen af andre udgifter, der er indtastet på rejseafregningen 

o Afregningstotal er summen af kilometerpenge, time-/dagpenge og andre udgifter 

o Til refundering er summen af kilometerpenge, time-/dagpenge og andelen af andre 
udgifter, som skal refunderes til den rejsende 

• Kontanthævning vedrører hævning af kontanter på firmahæftende kreditkort 
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o Til afregning er differencen mellem beløbene Til refundering og Kontanthævning, 
og resultatet er dermed et udtryk for det beløb, den rejsende enten vil få udbetalt til sin 
NemKonto eller (efter samtykke derom) blive trukket via sin løn 

3.3.3 Kontostreng 

Med ”Redigér”-knappen under Kontostreng kan kontostrengen korrigeres. 

 

Knapperne ”Erstat rejsedage objekter” og ”Erstat alle objekter” kan bruges til at kopiere konto-
strengens dimensionskoders værdier til underliggende specifikationsniveauer, som er rejsedage og 
regnskabsposteringer. 

3.3.4 Faneblade 

Ved at klikke på de enkelte faneblade kan brugeren indtaste og redigere de tilhørende data. 

 

• Rejsedage – Indeholder alle rejsens dages datoer og tidspunkter samt oplysning om eventuelle 
arbejdsgiverbetalte måltider. Angivelse af en rejse, der afbrydes og genoptage f.eks. hen over en 
weekend, skal foretages under dette faneblad 

• Kørsler – Her indtastes kørsel med privat køretøj, der berettiger til transportgodtgørelse 

• Udgifter – Herunder indtastes udgifter, der er betalt ved kontant udlæg, eller der importeres 
udgifter, som er betalt med firmahæftende kreditkort 

• Bilag – Skannede kvitteringer og/eller andre dokumenter kan vedhæftes afregningen 

• Kommentarer – Her kan der indtastes beskeder/kommentarer, der logges med dato og tid 

• Godtgørelser – Indeholder de beløb, der udgør summen Til refundering 

• Posteringer – Oplysninger om udgifternes debitering og kreditering på kontonumre og 
dimensionskoder 

• Historik – Indeholder en dokument-log, der opdateres med dato, tid og bruger m.m., hver 
gang afregningsdokumentet sendes frem eller tilbage i cirkulationsomløbet for kontrol og 
godkendelse 
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3.3.4.1 Redigering af rejsens rejsedage 

Når der klikkes på fanebladet med ”Rejsedage”, vises nedenstående vindue (dog uden det røde og det 
grønne rektangel). 

 

Inden for det røde rektangels område vises rejsedagene, og den rejsedag, der aktuelt arbejdes med, er 
markeret med en baggrundsfarve. 

I området inden for det grønne rektangel vises den aktuelle rejsedags stamdata/egenskaber. En række 
af de oplysninger, der blev indtastet som rejseafregningens generelle oplysninger, kan nu redigeres/til-
passes på hver enkelt rejsedag. 

Endvidere vil rejsedagenes rejseoplysninger (Land, by, dato start/slut, forklaring, osv.) kunne redigeres 
således, at oplysningerne afspejler en rundrejse til flere lande, jf. eksemplet vist herunder. 
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På hver rejsedag kan man desuden ændre markeringerne for hvilke måltider, man ikke selv har afholdt 
udgifter til (f.eks. arbejdsgiverbetalt morgenmad, der er inkluderet i prisen for et hotelværelse). Dette er 
dog kun relevant for rejser, hvor rejsereglen er ”Time-/dagpenge”. 

 

Hvis det valgte rejseformål har bevirket, at alle måltider automatisk er blevet markeret som gratis/ 
arbejdsgiverbetalte, og hvis dette faktisk ikke er tilfældet, kan man nøjes med at fjerne markeringerne på 
den første rejsedag og klikke på knappen ”Kopier til rest. rejsedage”, hvorved denne rejsedags 
markeringer bliver kopieret til de resterende rejsedage. 

 

Når man er færdig med at redigere i rejsedagenes oplysninger, skal der klikkes på knappen ”Gem og 
fortsæt”, hvorved systemet returnerer til hovedsiden med stamdata, oversigt, faneblade, osv. Knappen 
”Opdater” skal anvendes, hvis man ønsker at gemme sine ændringer og forblive i vinduet med 
rejsedagene. 

 

 

3.3.4.2 Indtastning af kørsel i egen bil 

Kørsel i egen bil indtastes under fanebladet ”Kørsler”. 
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Klik på knappen ”Ny tur” for at oprette en ny kørsel. Herefter åbnes det skærmbillede, som er vist 
neden for. 

 

I feltet ”Dag” vælges den dato, hvor kørslen er foregået. Klik på kalendersymbolet for at ændre dato. 

I feltet ”Køretøj” indsættes automatisk det køretøj, der er angivet som standardværdi på brugerens 
personstamkort i systemet (kan kun ses og redigeres af administratoren). Der vil typisk være indsat en 
standardværdi, som medfører beregning af transportgodtgørelse ud fra den lave sats pr. kørt kilometer. 
Med mindre den lokale administrator har blokeret for ændringer i dette felt, vil man kunne ændre til en 
værdi, der medfører beregning til den høje sats. 

I feltet ”Rute” kan en tidligere gemt rute vælges, hvorved længde i kilometer udfyldes automatisk. Hvis 
ruten ikke findes på listen, afkrydses tjekboksen ”Anden rute”, og der skrives en ruteangivelse (fra 
adresse A til adresse B osv.) i det tilhørende felt. 

I feltet ”Længde” skrives det antal hele kilometer, som er kørt i forbindelse med kørslen. 

I feltet ”Forklaring” kan der indtastes en uddybende forklaring til kørslen. 

Klik på knappen ”Gem og fortsæt” for at gemme det indtastede og fortsætte til afregningens 
hovedside, eller klik på knappen ”Ny tur” for at tilføje mere kørsel. 
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3.3.4.3 Indtastning af udgifter og udlæg 

Indtastning af udgifter kan enten vedrøre udgifter, der er betalt som kontantudlæg af personen, eller det 
kan være udgifter foretaget på et firmahæftende kreditkort. 

 

Klik på fanebladet ”Udgifter” for at starte indtastningen. 

Klik på knappen ”Ny udgift” for at indtaste udgifterne manuelt, dvs. hvis de er betalt med kontant 
udlæg af egen lomme eller med kontanter hævet på et firmahæftende kreditkort (betragtes som et 
forskud). 

Klik på knappen ”Vælg købstransaktioner” for at vælge udgifter, der er betalt med firmahæftende 
kreditkort eller en rejsekonto (flybilletkonto). 

Indtastning af udgifter betalt ved kontantudlæg 
Skærmbilledet for indtastning af udgifter er vist herunder. 
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Der kan indtastes et vilkårligt antal udgifter i dette skærmbillede, hvorfor det er opbygget således, at der 
i bunden af skærmbilledet vises en liste med udgiftsrækkerne (inden for den røde firkant). Når man 
klikker på en af rækkerne, vises den tilhørende udgifts oplysninger i området oven for knapperne med 
”Ny udgift”, ”Kopiér udgift”, og ”Slet udgift”. 

I feltet ”Udgiftstyper” findes en liste over de typer af udgifter, der kan registreres på en rejseafregning. 
Listen viser først den enkelte brugers favoritliste (dvs. de sidst valgte udgiftstyper i tidligere 
afregninger), og alle udgiftstyper kan blive vist på listen efter et klik på den blå link-tekst Alle. 

 

Hvis man stadig ikke kan finde den ønskede udgiftstype, skal systemets lokale administrator kontaktes. 
Administratoren kan anvise den korrekte udgiftstype eller vælge at oprette (tilføje) en ny type. 

I feltet ”Dag” angives datoen for udgiftens forekomst. 

I felterne for ”Sum” angives udgiftens beløb og eventuelt en valutakode. Hvis udgiften er i fremmed 
valuta, åbnes et nyt felt til eventuel indtastning af en egen vekselkurs (forskellig fra systemets). 

Feltet ”Betalingsmåde” udfyldes automatisk, når udgiftstypen vælges, men betalingsmåden kan i visse 
tilfælde ændres efter behov. 

 

Eksemplet viser en taxi-udgift i fremmed valuta med alle udfyldte data. Betalingsmåden ”Kontant-
udlæg” medfører, at udgiften refunderes til den rejsende, som indledningsvis har afholdt den af egen 
lomme på vegne af sin arbejdsgiver (eller betalt den med kontanter/forskud hævet på kreditkort). 
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I feltet ”Forklaring” kan der indtastes en uddybende forklaring til udgiften, som for visse udgiftstyper 
kan være obligatorisk (eksempelvis Repræsentation) 

 

Feltet ”Bilag” kan bruges til at anføre et nummer for det originale bilag (skannet/digitaliseret eller i 
fysisk form). Ved klik på linket med den blå tekst Næste henter systemet selv det næste bilagsnummer, 
dvs. det højest anvendte nummer plus en. 

Ved at klikke på linket med den blå tekst (Vedhæft fil) kan man vedhæfte en fil, der indeholder den 
skannede kvittering (originalbilaget) for udgiften. Skærmbillederne til vedhæftning af bilag er forklaret i 
det næste afsnit. 

Når kvitteringen er vedhæftet på denne måde, kan de øvrige personer, der skal kontrollere og godkende 
afregningsdokumentet, se kvitteringen på skærmen, dvs. de behøver ikke at sidde med det fysiske bilag i 
hånden for at kunne kontrollere og godkende udgiften og dens eventuelle refusion til den medarbejder, 
som har afholdt udgiften i første omgang. 

 

Flere udgifter kan tilføjes ved at klikke på knappen ”Ny udgift”. 

 

Klik på knappen ”Gem og fortsæt” for at gemme det indtastede og fortætte til afregningens hoved-
side. Knappen ”Opdater” anvendes, hvis man ønsker at gemme og forblive i vinduet med udgifter. 
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Registrering af udgifter betalt med kreditkort 
Kreditkorttransaktioner registreres i RejsUd-systemet ved at klikke på knappen ”Vælg købstrans-
aktioner”. 

 

Der vises herefter en liste med de transaktioner, der ligger inden for rejsedagenes interval. 

 

Ved at klikke på linket med den blå tekst (Vis alle) kan man få vist samtlige af sine egne kreditkort-
transaktioner, der endnu ikke er blevet hentet ind i en afregning. 

 

Transaktionerne hentes til rejseafregningen ved at markere hver af tjekboksene til venstre for dem og 
derefter klikke på knappen ”Vælg markerede transaktioner”. 

Skærmbilledet på næste side viser udgiften med data hentet fra kreditkorttransaktionen. Bemærk at visse 
af felterne ikke kan ændres, da de er givet fra kreditkortselskabets side. 

Udgiftstypen kan ændres, hvis systemet har fået koblet transaktionen til en forkert type. Det er i denne 
sammenhæng også muligt at ændre udgiftstypen til Egenbetaling, hvis man ved et uheld er kommet til at 
betale en privat udgift med et firmahæftende kreditkort. 
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Med funktionen ”Opdeling af transaktionen” kan man splitte en kreditkorttransaktion i flere 
individuelle transaktioner. Dette kan være relevant i forbindelse med hotelregninger, hvis samlede beløb 
kan indeholde flere forskellige udgiftstyper såsom værelsespris, restaurant, minibar, osv. 

I feltet for ”Sum til deling” indtastes eksempelvis det beløb (i oprindelig valuta), der vedrører spisning 
i hotellets restaurant, hvorefter der klikkes på knappen ”Del til en individuel transaktion”. 
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3.3.4.4 Vedhæftning af bilag (f.eks. skannede kvitteringer) 

Vedhæftning af bilag kan foretages direkte på de enkelte udgifter (jf. foregående afsnit), og bilagene kan 
endvidere vedhæftes via fanebladet ”Bilag” på hovedsiden. 

 

Klik på fanebladet ”Bilag” for at vedhæfte bilag. Som bilag kan vedhæftes alle typer filer, der måtte 
indeholde relevant dokumentation for udgifter eller formål m.v. 

Klik på knappen ”Ny vedhæftning” for at vedhæfte et nyt bilag. 

Forudsætningen for at vedhæfte bilag er, at de filer, der indeholder bilagene, findes tilgængelige på din 
pc eller en server, du har adgang til. 

Et originalbilag (kvittering), der dokumenterer en udgift, skal således først skannes, og billedfilen fra 
denne skanning skal først gemmes (på pc eller server), før bilaget kan vedhæftes til afregningen. 

 

Når bilagsfilen er klar og tilgængelig på din pc/server, skal du klikke på knappen ”Browse…” for at 
søge efter filen (på pc’ere med dansk Windows-styresystem hedder knappen ”Gennemse…”). 

Dette frembringer Windows’ standardsøgevindue for søgning af filer på pc’en eller i netværket (se 
skærmbillede på næste side). 
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Vælg den fil, du vil vedhæfte, og klik på ”Open” (hedder ”Åbn” ved dansk Windows-styresystem ). 

Feltet ”Fil” udfyldes dermed automatisk med fil-stien til filens placering samt navnet på filen. 

 

I feltet ”Bilagsnummer” kan du angive en nummerering af bilaget, der vanligvis følger en nummere-
ring, som er påført det fysiske bilag, inden det blev skannet. Dermed kan kontrollanten og godkenderen 
følge sammenhængene mellem bilagsnumrene i systemet og numrene på de skannede bilag (lagret i 
billedfilerne). 

I feltet ”Forklaring” kan du angive en uddybende forklaring til bilaget. 

Klik på knappen ”Opdater” for endeligt at vedhæfte bilaget og forblive i det samme skærmbillede. 

Klik på knappen ”Gem og fortsæt” for endeligt at vedhæfte bilaget og fortsætte til afregningens 
hovedside. 

3.3.4.5 Tilføj dato- og tidsstemplede kommentarer 

Der kan tilføjes kommentarer til rejseafregningen, som logges med dato og tidspunkt for indtastningen 
af dem. Kommentarer kan være indtastet af den rejsende/brugeren selv eller af de personer, der har en 
rolle i kontrol- og godkendelsesprocessen. 
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Klik på knappen ”Ny kommentar” for at tilføje en kommentar. 

 

Klik på knappen ”Opdater” for at gemme kommentaren og forblive i kommentarvinduet. Klik på 
”Gem og fortsæt” for at gemme kommentaren og returnere til hovedvinduet. 

3.3.4.6 Kontrollér godtgørelser – beløb til refundering 

Det næste faneblad i rækken indeholder en specifikation af de beløb, den rejsende vil blive godtgjort 
eller skal trækkes for. Et eksempel er vist neden for. 

 

Disse beløb er eksempelvis time-/dagpenge og reduktion for gratis måltider, kontantudlæg, osv. 
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Summen af beløbene i fanebladet ”Godtgørelser” udgør det beløb, der vises som Til refundering i 
oversigten. 

 

3.3.4.7 Regnskabsmæssige posteringer 

Hver enkelt udgift på rejseafregningen bliver automatisk konteret af RejsUd-systemet. Konteringen 
dannes ud fra de valgte udgiftstyper og deres betalingsmåder. Informationerne i fanebladet med 
posteringer er sædvanligvis mest interessant for kontrollanten og regnskabspersonalet. 

 

Debet- og kreditposterne vises i blokke af ti linjer (inklusiv deres overskrifter). For at skifte mellem 
blokkene, skal man klikke på de blå link-tekster med tallene 1-10, 11-20, 21-30, osv. 

Poster, der skal refunderes til eller trækkes fra den rejsende, sendes til en såkaldt personalekreditor-
konto i Navision Stat, der er statens økonomisystem. RejsUd-systemet anvender en ”dummy”-konto 
(med nummer ”9999” eller lignende), hvorved personalekreditornummeret (”M0102731234” i 
eksemplet oven for) bliver valgt som kontonummer, når posterne overføres til Navision Stat. 

3.3.4.8 Historik for rejseafregningens cirkulationsforløb 

 

Det sidste faneblad indeholder en oversigt, der viser afregningsdokumentets forløb i processen fra 
oprettelse hos brugeren/den rejsende over kontrol hos en kontrollant og til godkendelse hos en 
godkender (typisk en kontor-/afdelingschef eller anden bemyndiget person). 
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3.4 Trin 4 af 4: Send rejseafregningen til kontrol og godkendelse 

Afslut trin 3 af 4 ved at klikke på knappen ”Næste trin”. 

 

Dette bringer brugeren/den rejsende til det fjerde og sidste trin i oprettelsen og udfyldelsen af rejse-
afregningen. 

 
 
Den mest anvendte opsætning er, at den rejsepolitiske kontrollant og godkenderen er udfyldt på 
forhånd, hvorved brugeren/den rejsende blot skal bekræfte, at rejseafregningen nu skal sendes i 
cirkulation til kontrol og godkendelse hos disse personer. 

Med mindre institutionens lokale administrator har blokeret for ændringer i felterne, kan kontrollant og 
godkender ændres ved at vælge andre personer i rulleskakterne (drop-down-listerne) 

Institutionens administration kan også have valgt en kontrol- og godkendelsesmodel, hvor brugeren/ 
den rejsende skal foretage et valg af de personer, som skal forestå kontrol og godkendelse af rejse-
afregningen. I dette tilfælde vil felterne med kontrollant og godkender ikke være udfyldt på forhånd. 

Rulleskakterne/listerne med kontrollanter og godkendere opbygges som favoritlister, således der først 
vises de personer, som brugeren har valgt på tidligere rejseafregninger. For at se en liste over alle de 
tilgængelige personer, der kan udfylde rollen som kontrollant eller godkender, skal der klikkes på den 
blå link-tekst Alle, som er placeret til højre for begge felterne. 

Den blå link-tekst Enhed anvendes ikke i Økonomistyrelsens version af RejsUd-systemet. 

Når kontrollant og godkender er de korrekte personer, klikkes på knappen ”Bekræft og send”. 
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RejsUd-systemet giver afslutningsvis en bekræftelse på, at rejseafregningen er sendt til kontrol og 
godkendelse. 

Hvis man herefter ikke ønsker at foretage sig yderligere i RejsUd-systemet, kan man klikke på ”Log 
af”-knappen i øverste højre hjørne af skærmbilledet. Systemet afslutter og returnerer til login-siden. 

 

Ved at klikke på knappen ”Opgaver” kan brugeren gå til sin oversigtsside over opgaver/afregnings-
dokumenter. Denne oversigtsside er vist og forklaret i næste kapitel. 
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4 Arbejdsgange for eksisterende afregningsdokumenter 

I RejsUd-systemet kan man påbegynde afregningsdokumenter, som gemmes til senere afsendelse til 
kontrol og godkendelse. 

Man vil som bruger/rejsende også kunne genfinde sine tidligere afsendte afregninger, hvorved man selv 
kan kontrollere hvor langt, de er kommet i godkendelsesprocessen. Hvis en afregning ikke er blevet 
godkendt, er dens regnskabsposteringer endnu ikke blevet sendt til Navision Stat for bogføring, og 
dermed er eventuelle udbetalinger til den rejsende/brugeren heller ikke foretaget endnu. 

4.1 Oversigtssiden ”Mine opgaver” 

 

For at arbejde med sine eksisterende afregningsdokumenter skal man enten vælge ”Mine opgaver” i 
menuen til venstre. Hvis man har uafsluttede/påbegyndte afregninger eller afregninger, som er blevet 
afvist i kontrol- og godkendelsesprocessen, vil der i velkomstbilledet være knapper, der viser dette, jf. 
skærmbilledet oven for. 

Ved klik på en af knapperne for ”Afvist” eller ”Ikke afsluttet” bliver man også bragt til oversigtssiden 
med ”Mine opgaver”, der er vist heruder. 

 

Dokumenter under fanebladet ”Udkast” er enten ikke-afsendte/påbegyndte afregninger eller 
afregninger, som er blevet afvist. Et afvist afregningsdokument vil have et særligt symbol vist. 
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Dokumenter under fanebladet ”I cirkulation” er afsendte afregningsdokumenter, der afventer videre 
håndtering af kontrollant eller godkender. 

Dokumenter under fanebladet ”Afsluttet” er afregningsdokumenter, der er blevet godkendt, og hvis 
regnskabsposter er blevet overført til Navision Stat for bogføring og eventuel udbetaling. 

4.2 Rejseafregninger modtaget via Carlson Wagonlit Travel (CWT) 

I det nedenstående eksempel er rejseafregningen med dokumentnummer 24 blevet indlæst i RejsUd-
systemet på baggrund af en rejseplan fra rejsebureauet (CWT). Derved behøver brugeren ikke at 
indtaste rejseafregningens grundlæggende oplysninger om ud- og hjemrejsedatoer samt rejsens første 
destination. 

 
 
Rejseafregningen med nummer 24 kan åbnes ved at klikke hvor som helst på dens dokumentlinje. 

Dette bringer brugeren direkte til trin 3 af 4, hvorefter afregningen kan udfyldes og afsendes som 
beskrevet i kapitel 3. 

 

Hvis brugeren ønsker at foretage ændringer i f.eks. starttid og sluttid for rejsen, kan dette gøres ved at 
klikke på knappen ”Redigér”. 

Bemærk endvidere de røde advarsler i toppen af siden. Disse vil forsvinde i takt med, at kontostreng og 
afregningstype (anvendes ikke alle steder) bliver udfyldt korrekt af brugeren. 
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5 Arbejdsgang for tjenesterejser med privat opholdsdel 

Det følgende eksempel viser hvordan, en rejsende skal udfylde rejsedagenes oplysninger, hvis en del af 
en samlet tjenesterejse er med et privat ophold. 

I eksemplet varer rejsen fra onsdag i én uge til onsdag i ugen efter. Fra kl. 18:00 fredag aften og til 
mandag morgen kl. 8:00 er den private del, hvor den rejsende ikke er berettiget til time-/dagpenge. 

 

Stamdata under rejseafregningens dokumentoplysninger er udfyldt med datointervallet for hele rejsens 
varighed, dvs. inklusiv den private del. I dette eksempel fra den 4-11-2009 til den 11-11-2009. 

 

Dette datointerval bevirker, at RejsUd-systemet opretter otte rejsedage, men vi er nødt til at have to 
angivelser af både d. 06-11-2009 og d. 09-11-2009, de to dage hvor der overgås mellem privat del og 
tjenesterejse. Se skærmbilledet ovenfor. 

• Tjenesterejsen begynder den 4-11-2009 kl. 12:00, og dens første del afsluttes den efterfølgende 
fredag, den 6-11-2009, kl. 18:00. Denne del af rejsen, hvortil systemet beregner time-/dagpenge, 
er markeret med den øverste af de krøllede, grønne parenteser. 

• De to afgrænsningsdage skal optræde to gange i listen, hvor den ene bruges til tjenesterejsen og 
den anden til den private del. Marker den ene afgrænsningsdag og klik på ”Kopiér rejsedag” og 
herefter for den anden afgrænsningsdag. Desuden skal den sidste dag i hver del markeres, der 
sættes flueben i ”Rejse afbrudt” på den pågældende dag. Markeret med en rød stjerne ovenfor. 

• Fra fredag den 6-11-2009 (kl. 18:01) til mandag den 9-11-2009 (kl. 07:59) er rejsen og opholdet 
privat, hvorfor der på disse to dage er valgt rejseformålet ”Privat del ifm. tjenesterejse”. 
Denne del af rejsen, hvortil systemet ikke beregner time-/dagpenge, er markeret med den 
krøllede, røde parentes. 

• Fra mandag den 9-11-2009 (kl. 8:00) til onsdag den 11-11-2009 (kl. 12:00) genoptages 
tjenesterejsen, hvorfor der på disse dage igen er valgt rejseformålet ”Tjenesterejse”. Denne del 
af rejsen, hvortil systemet beregner time-/dagpenge, er markeret med den nederste af de 
krøllede, grønne parenteser. 
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6 Arbejdsgange for den rejsepolitiske kontrollant 

 

Den rejsepolitiske kontrollants velkomstbillede i RejsUd-systemet vil ud over informationen om 
eventuelle egne afregningsdokumenter også indeholde information om ”dokumenter til gennemsyn”. 

Klik på knappen med informationerne om dokumenter til gennemsyn for at se en liste med disse 
dokumenter. 

 

Dokumenterne vises som standard i blokke af fem rækker (1-5, 6-10, osv.). For at se dokumenterne i de 
næste blokke skal der klikkes på de blå link-tekster med tallene 1-5, 6-10, osv. Antallet af rækker pr. side 
kan dog justeres, således der vises flere end fem rækker pr. blok. 

Dokumentvisningen kan filtres pr.  

• Dokumenttype (rejseafregning eller udgiftsafregning) 

• Person (den rejsende/brugeren) 

• Enhed (regnskab i Navision Stat) 

 
Klik på en dokumentrække for at åbne det tilhørende afregningsdokument til kontrol. 
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Dokumentoplysningerne vises derefter i den nederste del af skærmbilledet. 

 

I området inden for det grønne rektangel kan man klikke på fanebladene (Stamdata, Kontostreng, 
Rejsedage, osv.) for at gennemse afregningsdokumentets forskellige indhold. 

I området inden for det røde rektangel skal man vælge sin godkendelseshandling: 

• Godkend -> [navn på godkender] 

o Med denne funktion godkendes den rejsepolitiske kontrol, og afregningsdokumentet 
sendes videre til økonomisk godkendelse hos en attestationsbemyndiget 

• Afvis og returnér 

o Med denne funktion afvises afregningsdokumentet, og det returneres dermed til den 
rejsende/brugeren. Afvisning kræver indtastning af en kommentar/forklaring til 
afvisningen 

• Send til ekstra kontrol/godkendelse hos 

o Denne funktion kan vælges, hvis kontrollanten ønsker yderligere kontrol af afregnings-
dokumentet hos en anden person med kontrollantrettigheder/beføjelser 
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Vælg den ønskede funktion ved at markere den tilhørende radio-knap. 

 
 
Klik herefter på knappen ”Bekræft” for at udføre kontrolfunktionen/-handlingen. 

Knappen ”Bekræft og vælg næste” kan bruges, når man kontrollerer flere dokumenter efter hin-
anden. Et klik på denne knap medfører, at kontrolfunktionen/-handlingen udføres, og det næste 
afregningsdokument på listen åbnes automatisk. 

Hermed er arbejdsgangen for den rejsepolitiske kontrol afsluttet. 
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7 Arbejdsgange for den godkendelses-/attestationsbemyndigede 

 

 

Den attestationsbemyndigedes velkomstbillede i RejsUd-systemet vil ud over informationen om 
eventuelle egne afregningsdokumenter også indeholde information om dokumenter ”Til godkendelse”. 

Klik på knappen med informationerne om dokumenter til godkendelse for at se en liste med disse 
dokumenter. 

 

Dokumenterne vises som standard i blokke af fem rækker (1-5, 6-10, osv.). For at se dokumenterne i de 
næste blokke skal der klikkes på de blå link-tekster med tallene 1-5, 6-10, osv. Antallet af rækker pr. side 
kan dog justeres, således der vises flere end fem rækker pr. blok. 

Dokumentvisningen kan filtres pr.  

• Dokumenttype (rejseafregning eller udgiftsafregning) 

• Person (den rejsende/brugeren) 

• Enhed (regnskab i Navision Stat) 

 
Klik på en dokumentrække for at åbne det tilhørende afregningsdokument til godkendelse. 
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Dokumentoplysningerne vises derefter i den nederste del af skærmbilledet. 

 

I området inden for det grønne rektangel kan man klikke på fanebladene (Stamdata, Kontostreng, 
Rejsedage, osv.) for at gennemse afregningsdokumentets forskellige indhold. 

I området inden for det røde rektangel skal man vælge sin godkendelseshandling: 

• Godkend -> [navn på godkender] 

o Med denne funktion godkendes den rejsepolitiske kontrol, og afregningsdokumentet 
sendes videre til økonomisk godkendelse hos en attestationsbemyndiget 

• Afvis og returnér 

o Med denne funktion afvises afregningsdokumentet, og det returneres derefter til den 
rejsende/brugeren. Afvisning kræver indtastning af en kommentar/forklaring til 
afvisningen 

• Afvis og returnér til kontrollant 

o Med denne funktion afvises afregningsdokumentet, og det returneres derefter til den 
rejsepolitiske kontrollant. Afvisning kræver indtastning af en kommentar/forklaring til 
afvisningen 
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• Send til ekstra kontrol/godkendelse hos 

o Denne funktion kan vælges, hvis godkenderen ønsker yderligere godkendelse af afreg-
ningsdokumentet hos en anden person med attestationsbemyndigelse (eksempelvis hvis 
afregningen indeholder en blanding af udgifter, der skal godkendes af forskellige 
afdelings-/kontorchefer) 

• Send videre til overordnet 

o Denne funktion kan vælges, hvis godkenderens beløbsgrænse for attestation af afreg-
ningsdokumenter er overskredet. Afregningen sendes med denne funktion automatisk 
videre til godkenderens egen overordnede/godkender, med mindre en tredje godkender 
vælges i den tilhørende liste 

Vælg den ønskede funktion ved at markere den tilhørende radio-knap. 

 

Klik herefter på knappen ”Bekræft” for at udføre godkendelsesfunktionen/-handlingen. 

Knappen ”Bekræft og vælg næste” kan bruges, når man godkender flere dokumenter efter hinanden. 
Et klik på denne knap medfører, at godkendelsesfunktionen/-handlingen udføres, og det næste 
afregningsdokument på listen åbnes automatisk. 

Hermed er arbejdsgangen for godkenderen/den attestationsbemyndigede afsluttet. 
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8 Øvrige menupunkter og funktioner 

8.1 Dokumentarkiv 

 

I dokumentarkivet kan man søge efter sine eksisterende afregningsdokumenter. 

Søgningen kan afgrænses på 

• Status – Dette er dokumentstatusen, dvs. Udkast, Afventer kontrol, osv. 

• Dokumenttype - Rejseafregninger og/eller udgiftsafregninger 

• Datoer –   

o For rejseafregninger er det rejsens start- og slutdato 

o For udgiftsafregninger er det afregningens oprettelsesdato 

8.2 Rapporter 

 

Her kan du køre rapporter der vedrører dine afregningsdata. Som standard har almindelige 
brugere/rejsende kun adgang til en rapport over kørte kilometer i/på eget køretøj (bil, motorcykel eller 
cykel). 
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8.3 Indstillinger 

Under menupunktet ”Indstillinger” kan du bl.a. vælge dine personlige indstillinger for systemet og 
skifte dit adgangsord. 

8.3.1 Skærmbillede for indstillinger, del 1 

 

Under afsnittet ”Generel opsætning” kan du vælge sprog i feltet ”Sprogvalg”. 

Under afsnittet ”Dokument og visning” kan du bl.a. vælge den dokumenttype (rejseafregning eller 
udgiftsafregning), som systemet skal have valgt som standard, når du opretter nye dokumenter. 
Herudover er der en række andre indstillinger, der vedrører visningen af afregningsdokumenterne på 
skærmen. 

OBS: Når udtrykket ”objekter” anvendes, menes der det samme som dimensionsværdikoder i Navision 
Stat. Eksempelvis er delregnskabsnummeret ”1” en dimensionsværdikode, ligesom stedkoder for 
afdelinger/kontorer er eksempler derpå. 
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8.3.2 Skærmbillede for indstillinger, del 2 

 

Under afsnittet ”Favoritlister” kan du vedligeholde dine såkaldte favoritværdier for lande, destina-
tioner, kørselsruter, udgiftstyper, valutakoder, kontrollanter og godkendere. Favoritlisterne gælder dog 
kun for dine egne personlige afregningsdokumenter, dvs. ikke for de øvrige personer/medarbejdere, du 
oprette afregninger for. 

Under afsnittet ”Skift adgangskode” kan du ændre dit adgangsord til systemet. 


