
Basware Corporation © Copyright Basware Corporation  All rights reserved 

 

 

  

  
 

Manual til REJSUD’s administrationsmodul 

Basware Travel & Expense Management 
 

 

 

 

 

 

 

RejsUd – Rejseafregningsydelse til 

 

 
 

 



 

Administrator Manual  2 (111) 

  

  

   

 

      Basware A/S  Jægersborgvej 66B  DK-2800 Lyngby, Denmark  Tel. +45 7022 9955   Fax +45 7022 9956   www.basware.dk 

 

  

Disclaimer Information in this document is subject to change without notice and does not 
represent a commitment on Basware Corporation. Basware Corporation is not 
liable for errors contained in this document or for incidental or consequential 
damages in connection with furnishing or use of this material. Basware 
products are protected by the US and international copyright laws. 

 

Trademarks The Basware name and the Basware logo are trademarks of Basware 
Corporation. Basware Purchase Management, Basware Invoice Processing, 
Basware Document Archiving and Basware Business Transactions are 
trademarks of Basware Corporation. 

 

* All third party trademarks are property of their respective owner. 

 

Copyright © Copyright 2010 Basware Corporation. 

 

The copyright of this document is vested in Basware Corporation. No part of 
this document may be reproduced, translated or transmitted in any form or by 
any means, electronic or mechanical, for any purpose without the express 
written permission of Basware Corporation, and then only on the condition 
that this notice is included in any such reproduction. No information as to the 
contents of this document may be communicated to any third party without 
the prior written consent of Basware Corporation. 

 

 Basware Corporation 

Address: Linnoitustie 2, Cello Building, FIN-Espoo, Finland 

Postal address: P.O. Box 97, FIN-02601 Espoo, Finland 

 

www.basware.com 

 

 

  



 

Administrator Manual  3 (111) 

  

  

   

 

      Basware A/S  Jægersborgvej 66B  DK-2800 Lyngby, Denmark  Tel. +45 7022 9955   Fax +45 7022 9956   www.basware.dk 

 

Dokument Historik 

 

Version Date Editor / 
Reviewer 

 Revisions 

1.0 06-07-09 Max Larsen  Document created 

1.1 18-08-10 Bjarne Jensen  Document reviewed 

2.0 17-09-10 Niels Christian Mohr  Document revised 

2.1 28-09-10 Frank Larsen Følgende 3 afsnit tilføjet: 
4.4 Alternativ kontering 
5.11 Kreditkorttransaktioner 
5.12 Godkender/Controller baseret på regnskabsdimension. 

Document reviewed 

2.3 22-03-11 Niels Christian Mohr Ændring af afsnit ”5.8.2. Destinationer” Minor change 

2.3 26-04-11 Frank Larsen Afsnit ”5.2.3.1 Person | Roller” er tilføjet Minor changes 

2.3 10-05-11 Frank Larsen Afsnit 4.1, summering af konti er uddybet Minor changes 

2.4 10-05-11 Anders Demant 
Petersen 

Afsnit 6 tilføjet, ”Godkendelseshieraki” 
Afsnit 7 tilføjet, ”Objektforbindelser” 

Major changes 

2.4.1 01-07-11 Frank Larsen Afsnit 4.1 og 5.7.1 ændret med tekstforslag fra Niels-
Christian Hegelund 

 

2.4.2 07-07-11 Anders Demant 
Petersen 

Afsnit 5.7.3 om Betalingsmåder uddybet. Minor changes 

2.4.3 09-08-11 Anders Demant 
Petersen 

Afsnit 5.2.1 om Persongrupper uddybet. Minor changes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Administrator Manual  4 (111) 

  

  

   

 

      Basware A/S  Jægersborgvej 66B  DK-2800 Lyngby, Denmark  Tel. +45 7022 9955   Fax +45 7022 9956   www.basware.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indholdsfortegnelse 

1 Adgang til RejsUdADM ............................................................................................................................... 8 

1.1 Opsætning af automatisk opstart af administrationsmodulet ......................................................... 10 

1.1.1 Gem forbindelsesoplysningerne i en RDP-fil ......................................................................... 10 

1.1.2 Kopier RDP-filens placering ..................................................................................................... 11 

1.1.3 Opret genvejs-ikon på skrivebordet ......................................................................................... 13 

2 Generelt om administrationsmodulets dialogvinduer ............................................................................ 15 

3 Oprettelse af en ny bruger .......................................................................................................................... 17 

3.1 Vælg menupunktet Stamdata|Ny|Person… ..................................................................................... 17 

4 Oprettelse af nye konti og udgiftstyper .................................................................................................... 21 

4.1 Konti ........................................................................................................................................................ 21 

4.2 Udgiftstyper ............................................................................................................................................ 22 

4.3 Samlet procedure for oprettelse af en ny udgiftstype ....................................................................... 24 

4.3.1 Oprettelse af finanskonto .......................................................................................................... 25 

4.3.2 Oprettelse af en ny udgiftstype ................................................................................................. 27 

4.3.3 Oprettelse af udgiftsposteringslinjer ........................................................................................ 29 

4.4 Alternativ kontering............................................................................................................................... 30 

5 Administrative funktioner og værktøjer for konfiguration og bruger-/rettighedsstyring ................. 35 

5.1 Firma ........................................................................................................................................................ 37 

5.1.1 Firma|Indstillinger… ................................................................................................................. 37 

5.1.2 Firma|Enheder… ....................................................................................................................... 40 

5.1.3 Firma|Enhedsadministrator… ................................................................................................. 41 

5.2 Person ...................................................................................................................................................... 42 

5.2.1 Person|Persongrupper… .......................................................................................................... 42 

5.2.2 Person|Stedfortrædere… .......................................................................................................... 44 



 

Administrator Manual  5 (111) 

  

  

   

 

      Basware A/S  Jægersborgvej 66B  DK-2800 Lyngby, Denmark  Tel. +45 7022 9955   Fax +45 7022 9956   www.basware.dk 

 

5.2.3 Person|Personer… ..................................................................................................................... 45 

5.2.3.1 Person |Roller .......................................................................................................................... 48 

5.2.4 Person|Kreditkort… .................................................................................................................. 49 

5.2.5 Person|Objekter… ..................................................................................................................... 51 

5.2.6 Person|Ændring af person-ID… ............................................................................................. 53 

5.2.7 Person|Markér til sletning… .................................................................................................... 54 

5.3 Dokumenter ........................................................................................................................................... 55 

5.3.1 Dokumenter|Formularer… ...................................................................................................... 55 

5.4 Objekter .................................................................................................................................................. 56 

5.4.1 Objekter|Objektgrupper… ....................................................................................................... 56 

5.4.2 Objekter|Objekter… ................................................................................................................. 57 

5.5 Godtgørelser ........................................................................................................................................... 59 

5.5.1 Godtgørelser|Køretøjer… ........................................................................................................ 59 

5.5.2 Godtgørelser|Transportgodtgørelse… ................................................................................... 60 

5.5.3 Godtgørelser|Rejsegodtgørelse, indland… ............................................................................ 61 

5.5.4 Godtgørelser|Rejsegodtgørelse, udland… .............................................................................. 62 

5.5.5 Godtgørelser|Godtgørelser pr. by… ....................................................................................... 63 

5.5.6 Godtgørelser|Godtgørelser pr. rejseformål… ....................................................................... 63 

5.6 Udgifter ................................................................................................................................................... 64 

5.6.1 Udgifter|Udgiftsposteringsgrupper… ..................................................................................... 64 

5.6.2 Udgifter|Udgiftsposteringsgrupper… ..................................................................................... 64 

5.6.3 Udgifter|Udgifter… ................................................................................................................... 65 

5.6.4 Udgifter| Produkter… ............................................................................................................... 68 

5.7 Konti ........................................................................................................................................................ 69 

5.7.1 Konti|Konti… ............................................................................................................................ 69 

5.7.2 Konti|Moms… ........................................................................................................................... 71 

5.7.3 Konti|Betalingsmåder… ........................................................................................................... 71 

5.8 Rejse ......................................................................................................................................................... 73 

5.8.1 Rejse|Lande… ............................................................................................................................ 73 

5.8.2 Rejse|Destinationer… ............................................................................................................... 74 

5.8.3 Rejse|Rejseformål… .................................................................................................................. 74 

5.8.4 Rejse|Valutaer… ........................................................................................................................ 76 

5.8.5 Rejse|Valutakurser… ................................................................................................................. 77 



 

Administrator Manual  6 (111) 

  

  

   

 

      Basware A/S  Jægersborgvej 66B  DK-2800 Lyngby, Denmark  Tel. +45 7022 9955   Fax +45 7022 9956   www.basware.dk 

 

5.9 Ny ............................................................................................................................................................. 78 

5.9.1 Ny|Person ................................................................................................................................... 78 

5.9.2 Ny|Behandler… ......................................................................................................................... 82 

5.10 Årsskifte ................................................................................................................................................ 85 

5.10.1 Årsskifte|Slet personer… ........................................................................................................ 85 

5.10.2 Årsskifte|Slet afregninger pr. dato… .................................................................................... 86 

5.10.3 Årsskifte|Slet afregninger enkeltvist… ................................................................................. 88 

5.11 Kreditkorttransaktioner ...................................................................................................................... 89 

5.12 Godkender/controller baseret på regnskabsdimension. ................................................................ 91 

6 Godkendelseshieraki ................................................................................................................................... 94 

6.1 Opret ny godkender .............................................................................................................................. 95 

6.2 Vælg persongruppes godkender .......................................................................................................... 99 

6.3 Opret stedfortrædere ........................................................................................................................... 102 

7 Objektforbindelser .................................................................................................................................... 105 

7.1 Definér hovedgruppe .......................................................................................................................... 106 

7.2 Definér objektforbindelser ................................................................................................................. 108 

7.3 Tips, råd og regler ................................................................................................................................ 111 

        

 

  



 

Administrator Manual  7 (111) 

  

  

   

 

      Basware A/S  Jægersborgvej 66B  DK-2800 Lyngby, Denmark  Tel. +45 7022 9955   Fax +45 7022 9956   www.basware.dk 

 

 

  



 

Administrator Manual  8 (111) 

  

  

   

 

      Basware A/S  Jægersborgvej 66B  DK-2800 Lyngby, Denmark  Tel. +45 7022 9955   Fax +45 7022 9956   www.basware.dk 

 

1 Adgang til RejsUdADM 

Administrationsmodulet til RejsUd-systemet tilgås via et standard Windows-kommunikationsværktøj, 
der på dansk kaldes ”Forbindelse til fjernskrivebord”. I daglig tale anvendes ofte forkortelsen ”RDP” 
(Remote Desktop Protocol). 

”Forbindelse til fjernskrivebord” findes normalt under Windows-menupunktet 

Start | Alle programmer | Tilbehør | Kommunikation | Forbindelse til fjernskrivebord 

 

I nogle tilfælde ligger programmet dog direkte under Tilbehør. 

Ikonet for ”Forbindelse til fjernskrivebord” ser således ud:           Hvis dette ikon ikke kan findes, kan 
programmet også startes på følgende måde: Vælg Windows-menupunktet Start | Kør (Run)… 
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I det vindue, som fremkommer, skrives programnavnet ”mstsc”. 

 

Tryk på retur-tasten eller klik på OK-knappen. Herefter åbnes fjernskrivebordsprogrammet. 

 

Klik på knappen ”Indstillinger >>” for at se alle felter og muligheder for forbindelsen. 

 

I feltet ”Computer” skrives: rejsudadm.oes.dk 

I feltet ”Brugernavn” skrives det brugernavn, som er blevet oplyst af Basware. 

I feltet ”Adgangskode” skrives den adgangskode, som er blevet oplyst af Basware. 

Det anbefales at afkrydse tjekboksen for ”Gem adgangskoden”. 

Klik på knappen ”Opret forbindelse” for at starte administrationsmodulet til RejsUd. 
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Her indtastes bruger-id til RejsUd (normalt er det brugerens initialer) samt adgangskode. 

 

1.1 Opsætning af automatisk opstart af administrationsmodulet 

I det efterfølgende beskrives en valgfri mulighed for at opsætte fjernskrivebordsforbindelsen således, at 
administrationsmodulet til RejsUd startes mere automatisk (frem til det oven for viste skærmbillede). 

1.1.1 Gem forbindelsesoplysningerne i en RDP-fil 

I vinduet med forbindelsesoplysningerne klikkes der på knappen ”Gem som…” for at gemme 
indstillingerne i en såkaldt RDP-fil. Forbindelsesoplysningerne skal være udfyldt, inden der gemmes. 
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Dette åbner et skærmvindue, som er vist på næste side. 

 

Gem forbindelsesoplysningerne under filnavnet RejsUdAdm.rdp. Klik på Gem-knappen. 

Når RDP-filen er gemt, returneres der til neden for viste vindue. Klik på Annuller-knappen. 

 

1.1.2 Kopier RDP-filens placering 

Åbn stifinderen og vælg mappen med ”Mine dokumenter”, hvori RDP-filen blev gemt. 
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Højreklik på filen og vælg menupunktet ”Egenskaber” 

Herefter vises RDP-filens egenskaber. 

 

• Markér teksten ud for ”Placering”. Peg, klik og hold, og træk med musemarkøren 

• Højreklik på den markerede tekst og vælg ”Kopier” fra pop-up-menuen 

• Afslut med at klikke på ”Annuller” 

 

Den kopierede tekst med RDP-filens placering skal senere indsættes i egenskaberne for et genvejs-ikon 
til ”Forbindelse til fjernskrivebord”. 
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1.1.3 Opret genvejs-ikon på skrivebordet 

Der skal nu oprettes et genvejs-ikon til programmet ”Forbindelse til fjernskrivebord”. 

 

• Find igen ”Forbindelse til fjernskrivebord” via Windows-menuen 

• Højreklik og hold på ikonet, og træk det ud på skrivebordet 

• Vælg ”Kopier hertil” eller ”Opret genvej her” i pop-up-menuen 

 

Hermed er genvejs-ikonet oprettet på skrivebordet.  

 

 

Højreklik derefter på ikonet og vælg ”Egenskaber” i pop-up-menuen. 
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I feltet for ”Placering” skal RDP-filens placering nu kopieres ind efter placeringen for fjernskrivebords-
programmet. 

 

Den fulde tekst, som skal indsættes, er sammensat af RDP-filens placering og dens filnavn. Teksten 
skal være omkranset af anførselstegn (") som vist herunder. 

"C:\Documents and Settings\maxl\My Documents\RejsUdAdm.rdp" 

        RDP-filens placering  RDP-filens navn 

Når dette er indsat i ”Placering”-feltet, klikkes der på OK-knappen. Når der efterfølgende klikkes på 
genvejs-ikonet på skrivebordet, vil fjernskrivebordet starte op og automatisk logge på, hvorefter 
indlogningsbilledet til RejsUd’s administrationsmodul vises. 
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2 Generelt om administrationsmodulets dialogvinduer 

Valg af menupunkter i administrationsmodulet åbner for de fleste menupunkters vedkommende et 
dialogvindue, hvori data fra en databasetabel vises. 

Som eksempel er dialogvinduet for regnskabsdimensioner (kaldet Objekter i RejsUd-systemet) vist 
nedenfor. 

 
 

I bunden af dialogvinduerne findes et panel med knapper, hvormed man kan bladre i tabellens poster, 
tilføje nye poster, søge efter poster og udskrive, m.v. Knapperne er nærmere beskrevet herunder. 

 

 

Knap Forklaring Tastaturgenvej 

 Gå til første post i tabellen F9 

 Gå én post tilbage i tabellen F10 

 Gå én post frem i tabellen F11 

 Gå til sidste post i tabellen F12 

 
Gem ændringer Shift + F9 

 Søg efter udvalgte poster Shift + F10 

 Tilføj en ny post Shift + F11 

 Slet en post Shift + F12 

 Udskriv alle poster  

 Luk dialogvinduet Escape (Esc-tasten) 

I visse dialogvinduer er knappen for at slette en post ikke tilgængelig, idet sletning af en post vil 
medføre fejlmeldinger i systemet, når der forsøges refereret til posten fra andre tabeller. 
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Et eksempel på dette er tabellen med systemets brugere/medarbejdere, som ikke kan slettes ende-
gyldigt, før alle deres afregningsdokumenter er slettet (efter udløb af perioden for opbevaringspligt). 
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3 Oprettelse af en ny bruger  

3.1 Vælg menupunktet Stamdata|Ny|Person… 

 
For at sikre korrekt oprettelse af nye brugere (personer) i systemet indeholder administrationsmodulet 
en guide (wizard) til disse oprettelser. Administratoren guides igennem en række dialogvinduer, hvor 
relevante felter skal udfyldes. 

Nedenfor vises det første dialogvindue ud af syv.  

 
Felter til data, der ikke anvendes af Økonomistyrelsens institutioner, efterlades blanke (Markeret med 
rød gennemstregning) 

Adresse informationer er valgfri. 

Klik på knappen Næste >> for at gå til næste dialogvindue. 
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I det næste dialogvindue angives en eksisterende person/bruger, fra hvem diverse standardværdier kan 
kopieres. Det er en god ide at vælge en person med samme rettigheder som den person man er ved at 
oprette. 

 
Efter klik på knappen ”Hent…” kan personen søges og vælges. 

Når ”kopieringspersonen” er valgt og hentet, vises vedkommendes standardværdier, som herefter kan 
tilpasses den nye person, man er i færd med at oprette. 

 
Det næste trin, nr. 4, anvendes ikke for Økonomistyrelsen, hvorfor der i dette dialogvindue blot skal 
klikkes på Næste >> 
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I trin 5 tilpasses den nye persons standardværdier for regnskabsdimensioner. 

  
Værdierne ændres ved enten at dobbelt-klikke med musen på cellen eller ved at markere cellen og 
trykke F2 på tastaturet (samme genvej som til redigering af en celle i regnearksprogrammet Microsoft 
Excel). 

VIGTIGT: Det er vigtigt, at brugerens/personens personalekreditornummer/-kode bliver angivet 
korrekt og i den rigtige gruppe (Kreditor), da man ellers risikerer bogføringsfejl i Navision Stat. 

VIGTIGT: Det er vigtigt at der altid står 2000 i Periode kolonnen. 

Der kan i trin 6 oprettes et kreditkort for medarbejderen. Afkryds boksen ”Opret kreditkort” for at 
åbne felterne for indtastning. 
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I sidste trin, nr. 7, skal oprettelsen af den nye person bekræftes. Dette giver samtidig en sidste mulighed 
for at fortryde (ved i stedet at klikke på Luk-knappen). 
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4 Oprettelse af nye konti og udgiftstyper 

Systemet opsættes fra start med institutionernes ønskede typer udgifter og SKS-konti, og nye kan 
tilføjes efter ønske. 

VIGTIGT: Det efterfølgende er kun relevant for de institutioner der IKKE får overført finanskonti 
automatisk via den opsatte integration med Navision STAT. 

4.1 Konti 

De SKS-konti, der bogføres på i Navision Stat i forbindelse med rejse- og udlægsafregninger, findes 
under menupunktet Stamdata|Konti|Konti… 

 

I eksemplet herunder vises stamdata for artskontoen med nummer 221000. 

 

VIGTIGT: Der må under ingen omstændigheder slettes nogle af de kontonumre, som i 
forvejen er oprettet i systemet, da det vil medføre brudte referencer på 
afregningsdokumenterne, og systemet derfor vil fremkomme med fejlmeddelelser 
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Hvis der skal oprettes en ny konto, skal der som minimum udfyldes følgende felter, for at bl.a. 
integrationen til Navision Stat fungerer korrekt: 

Feltnavn Forklaring/beskrivelse 

Konto-ID Kontonummeret som anvendes i Navision Stat 

Navn Navn/beskrivelse for kontoen kan frit vælges, og det behøver ikke at 
matche navngivningen i Navision Stat 

Kontotype Udgiftskonti har type 4 (intern kode i RejsUd-systemet) 

Valutaoplysning Denne tjekboks skal altid afkrydses for udgiftskonti 

Momsoplysning Denne tjekboks skal altid afkrydses for udgiftskonti 

Kontotype-ID Dette er en angivelse af kontotypen i Navision Stat. Vælg altid kode 1 
for at angive en finanskonto 

Transaktionssummering Med transaktionssummering kan flere transaktioner af samme type 
summeres på kontoniveau, hvilket giver færre linjer i købskladden i 
Navision Stat.  

Det anbefales at vælge ”Hver transaktion for sig”, hvorved der ikke 
sker nogen summering. Dette er den opsætning der normalt er i 
RejsUd. Ønskes der en summering, bør man vælge ”2 Pr. artskonto pr. 
afregning”. Man bør aldrig vælge ”3 Pr artskonto” da der så summeres 
på tværs af afregninger, hvilket forringer overskueligheden og 
overblikket i Navision. 

Transaktionssummering bør aldrig opsættes på mellemregningskonti, 
da det bliver vanskeligt at afstemme kontoen i Navision. For 
mellemregningskonti bør der altid anvendes ”Hver transaktion for sig 

 

4.2 Udgiftstyper 

Udgiftstyper i RejsUd-systemet afspejler en detaljeret klassificering af de udgifter, der afregnes via 
systemet. Det er op til hver enkelt institution, hvor detaljeret denne klassificering ønskes opsat. 

Eksempler på detaljerede klassificeringer er transportomkostninger, der kan opdeles i bl.a. flybilletter, 
taxa, bus- og togbilletter, færgeoverfarter, osv. 

I RejsUd-systemet kan der oprettes lige så mange udgiftstyper, som den enkelte institution måtte ønske, 
og hver udgiftstype kan kobles til bogføring på den korrekte konto. 

F.eks. kan der oprettes fem detaljerede udgiftstyper, som alle bogføres på konto 221000, og opdelingen 
i RejsUd-systemet giver dermed mulighed for mere præcise statistikker over eksempelvis transport-
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omkostninger, hvor bl.a. taxakørsel kan udtrækkes separat fra konto 221000 (hvis denne i øvrigt er den 
korrekte konto). 

Udgiftstyperne i systemet findes under menupunktet Stamdata|Udgifter|Udgifter… 

 

I eksemplet herunder vises stamdata for udgiftstypen Taxi, der bogføres på konto 221000. 

 

En ny udgiftstype kan oprettes ved at klikke på plus-knappen og indtaste følgende oplysninger: 

Feltnavn Forklaring/beskrivelse 

Udgifts-ID Dette er et internt serienummer i RejsUd-systemet. Det næste nummer 
i serien kan findes ved at klikke på knappen , aflæse værdien 
i feltet Udgifts-ID og lægge minimum 1 til denne værdi. I ovenstående 
eksempel kunne næste serienummer således være 4901 (dvs. 4900 + 1). 

VIGTIGT: Der må aldrig oprettes Udgifts-ID lavere end 2000. 

Navn Navnet på udgiftstypen kan vælges frit 



 

Administrator Manual  24 (111) 

  

  

   

 

      Basware A/S  Jægersborgvej 66B  DK-2800 Lyngby, Denmark  Tel. +45 7022 9955   Fax +45 7022 9956   www.basware.dk 

 

Feltnavn Forklaring/beskrivelse 

Udgiftsgruppe-ID Vælg gruppe 1100 

Konto-ID Angiv det kontonummer som udgiften skal bogføres på 

Bet. måde-ID Vælg CASH som betalingsmåde. Dette medfører, at når brugere/rej-
sende manuelt indtaster udgifter af denne type, vil systemet automatisk 
antage, at der er betalt med kontanter, dvs. et kontantudlæg fra bruger-
ens/rejsendes side 

Kreditkorttransaktioner, der kobles til denne udgiftstype, finder 
automatisk den korrekte betalingsmåde (kreditkort), selv om der her i 
stamdataene er angivet CASH. 

Udgiftstype-ID Vælg type 0 (nul): Ingen særlig kategori 

Kontoregel-ID Der vælges altid ”1 Ingen moms” 

Dimensionsværdikoder I felterne for Delregnskab, Formål, Sted, Specifikation og Indkøbskate-
gori kan der indsættes eventuelle faste værdier for dimensionsværdi-
koder, der skal bruges i bogføringen til kladden i Navision. I eksemplet 
ovenfor bliver indkøbskategorien for Taxi altid sat til kode ”8500”. 

 

4.3 Samlet procedure for oprettelse af en ny udgiftstype 

Når der skal oprettes en ny udgiftstype, skal følgende to eller tre handlinger udføres: 

 

1. [Oprettelse af finanskonto] 

• Denne handling er kun nødvendig, såfremt kontonummeret ikke er oprettet i forvejen 
under menupunktet Stamdata|Konti|Konti… 

 

2. Oprettelse af selve udgiftstypen 

• Denne handling skal udføres hver gang, der er behov for en ny udgiftstype 

 

3. Kobling af udgiftstypen til dokumenttyperne 

• Denne handling skal udføres hver gang, der er behov for en ny udgiftstype 
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I det efterfølgende gennemgås de tre handlinger i den rækkefølge, de i givet fald skal udføres. 

 

4.3.1 Oprettelse af finanskonto 

Som nævnt oven for skal der kun oprettes en ny finanskonto, såfremt kontoen ikke er oprettet i for-
vejen i RejsUd. I langt de fleste tilfælde vil finanskontoen allerede være oprettet, da disse stamdata 
hentes automatisk fra Navision Stat. 

Men hvis der alligevel skal oprettes en ny finanskonto til den nye udgiftstype, skal dette gøres under 
menupunktet Stamdata|Konti|Konti…  

Inden kontoen oprettes, bør det kontrolleres, om den findes i forvejen. Dette gøres ved at klikke på 
kikkert-knappen, hvorefter et søgevindue åbnes. 

 

Rul i listen med kontonumre for at undersøge om et givet nummer allerede er oprettet. Findes konto-
nummeret ikke, kan kontoen oprettes. 
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Klik på plus-knappen for at oprette en ny konto. Herved åbnes felterne for inddatering. 

 

Følgende felter skal udfyldes for at oprette kontoen korrekt: 

• Konto-ID: Her skrives selve finanskontonummeret, f.eks. 221055 eller lignende 

• Navn: Dette er kontoens kaldenavn eller beskrivelsesnavn 

• Kontotype: Denne udfyldes altid med kode 4 (Udgiftskonto) 

• Personalekreditor: Dette felt udfyldes altid med ”havelåge”-tegnet ”#” 

• Kontotype ID: Denne udfyldes altid med kode 1 (Finans   Finans) 

Klik på diskette-knappen for at gemme det indtastede. Den nye konto er herefter blevet oprettet i 
RejsUd. Neden for er vist et udfyldt eksempel. 
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Det er af afgørende vigtighed, at kontonumrene bliver oprettet som 
beskrevet oven for, idet bogføringsintegrationen til Navision Stat ellers 
kan risikere at fejle! 

4.3.2 Oprettelse af en ny udgiftstype 

En udgiftstype i RejsUd er forskellig fra en finanskonto, idet der kan oprettes flere forskellige udgiftstyper 
med forskellige navne, som alle er koblet til den samme finanskonto. Eksempelvis kan rejse- og beford-
ringsomkostninger opdeles i udgiftstyperne Flybilletter, Hotel, Taxa, Bus- og togbilletter, osv. 

Nye udgiftstyper skal oprettes under menupunktet Stamdata|Udgifter|Udgifter… 

 

Udgiftstyper defineres internt i RejsUd-systemet ved et såkaldt Udgifts-ID. Hver enkelt udgiftstype har 
sit eget unikke ID. 

Udgiftstyperne med Udgifts-ID fra nul (0) og op til 1999 er interne 
udgiftstyper, som under ingen omstændigheder må fjernes fra systemet 

Når der skal oprettes en ny udgiftstype, skal der findes et ledigt Udgifts-ID, dvs. et nummer, som ikke 
er anvendt til en anden udgiftstype. Den hurtigste måde at finde et ledigt ID er ved at klikke på knap-
pen for ”sidste række” i tabellen med udgiftstyper. 
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I dette eksempel er det sidst anvendte Udgifts-ID nummer 5600. Den nye udgiftstype gives derfor et 
højere nummer, f.eks. 5700 (eller 5701 eller 5750 alt efter hvor store spring i nummerserien, man fore-
trækker). 

Klik på plus-knappen for at oprette den nye udgiftstype. Dette åbner vinduets felter for inddatering.  

 

Den nye udgiftstype kan eksempelvis vedrøre medarbejderes omkostninger til hjemmearbejdsplads. 

 

Følgende felter skal udfyldes for at oprette en udgiftstype korrekt: 

• Udgifts-ID: Her skrives det ledige nummer for udgiftstypen, f.eks. 5700 i dette eksempel 

o Skal altid være større end 2000 

• Navn: Udgiftstypens navn, f.eks. ”Hjemmearbejdsplads” 

• Udgiftsgruppe-ID: Denne udfyldes fast med værdien 1100 (Separate udgifter) 

• Konto-ID: Her vælges det finanskontonummer, som udgifterne skal debiteres på 

• Bet. måde-ID: Denne vælges normalt til CASH (Kontantudlæg) 

• Udgiftstype-ID: Denne er normalt type nul (0) – Ingen særlig kategori 

• Kontoregel-ID: Kode 1 (Ingen moms) 

• Løntype: Denne sættes fast til type 1 for udgifter, der ikke vedrører skattefrie rejse- og 
befordringsgodtgørelser 

 

De resterende felter er valgfrie. Der henvises til afsnit 5.6.3 på side 65 for en nærmere forklaring på de 
resterende felter. 
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På næste side er der vist et eksempel med korrekt udfyldte felter. Klik på diskette-knappen for at 
gemme de indtastede oplysninger. 

 

I ovenstående eksempel er der angivet en fast del af kontostrengen, hvad angår dimensionsværdi-
koderne for Delregnskab, Formål, Sted, Specifikation og Indkøbskategori. 

Dette kan opsættes for at sikre, at udgiftstypen altid bogføres med denne eksakte kontostreng. I modsat 
fald vil udgiften blive bogført med de dimensionsværdikoder, som de rejsende vælger på hver enkelt 
rejse- eller udgiftsafregning. 

4.3.3 Oprettelse af udgiftsposteringslinjer 

Udgiftsposteringslinjer definerer, om den nye udgiftstype skal være tilgængelig for afregning på både 
rejseafregninger og udgiftsafregninger, eller kun på den ene af de to dokumenttyper. 

Eksempelvis vil udgiftstypen for taxakørsel typisk være tilgængelig på begge dokumenttype, hvorimod 
omkostninger til hjemmearbejdsplads kun kobles til udgiftsafregningen, da denne type omkostning 
normalt ikke forekommer i forbindelse med rejser og afregning deraf. 

Opsætningen foretages under menupunktet Stamdata|Udgifter|Udgiftsposteringslinjer… 

 

 

Klik på plus-knappen for at oprette en udgiftsposteringslinje. I feltet Gruppe-ID vælges gruppe 4100, når 
udgiftstypen skal kobles til dokumenttypen for udgiftsafregninger. 
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I feltet Udgifts-ID vælges nummeret på den udgiftstype, der skal kobles sammen med gruppen. I dette 
eksempel var det Udgifts-ID-nummer 5700 (se skærmbillede på næste side). 

 

 

Når en udgiftstype skal kobles sammen med rejseafregninger, skal Gruppe-ID være nummer 1100, 
jævnfør eksemplet neden for. 

 

 

Hvis en udgiftstype skal være tilgængelig for afregning på både rejseafregninger og udgiftsafregninger, 
skal der således oprettes to udgiftsposteringslinjer: Én linje for hver gruppe (nummer 1100 og 4100). 

4.4 Alternativ kontering 

Alternativ kontering bruges til at kontere på forskellige konti afhængigt af regnskabsdimensionen 
afregningstype. 

Først kontrollere du dine udgiftstyper hvor du vil have alternativ kontering. Gå ind i 
stamdata/udgifter/udgifter 
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Hvis det er en ny udgift du vil oprette så skal du huske at sætte afregningstype i objektgruppe. Hvis det 
er en eksisterende udgiftstype og der ikke angivet noget i objektgruppe_ID skal du kontakte ØS-
support der så kontakter Basware som får koblet objektgruppe_ID på udgifterne. Husk at angive alle de 
udgifter hvorpå du vil benytte alternativ kontering. 

Det næste du skal gøre er at kontrollerer dine objektyper. Gå ind i Stamdata/objekt/objekttyper.  

 
 

Du kan så her trykke på kikkerten for at få en oversigt. 
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Opret de typer du mangler. Tryk på + for at oprette en ny type.  

 
I objekttype-ID angiver du et ID som ikke allerede er oprettet. 

Under navn angiver du det navn som typen skal have. 

Du kan have en alternativ kontering pr objekttype. 

 

Før du går i gang skal du sikre dig at du har de dimensionsværdier du skal bruge til at fordele de 
forskellige konti på udgiftstyperne. 

Gå ind i Stamdata/objekter/objekter (det er her vores dimensionsværdier står) 
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Tryk på kikkerten for at lave en søgning og når udvalgsskærmbilledet kommer op vælger du 
afregningstype som gruppe og trykke på søg. Hvis dit objekt ikke står der skal du oprette den. Det er 
vigtigt at alle de objekttyper du oprettede i starten har en tilsvarende dimensionsværdi. Kontroller at du 
har de nødvendige dimensionsværdier. Hvis du mangler nogle værdier så skal du oprette dem. I afsnit 
5.4.2 kan du læse om det at oprette dimensionsværdier/objekter. 

Det sidste du skal gøre er at koble de hele sammen og dette gøres ved at oprette en udgiftsobjekttype. 

Vælg Stamdata/udgifter/udfgiftsobjekttyper  
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Tryk på + for at oprette en ny. 

Du skal nu udfylde Udgifts_ID med id på den udgiftstype du vil oprette alternativ kontering for. 

Udfyld objekttype_id med det objekttype id du oprettede til at starte med. 

Og til sidst udfyld Konto_ID med den alternative konto. 

Tryk på disketten for at gemme din alternative kontering.  
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5 Administrative funktioner og værktøjer for konfiguration og bruger-
/rettighedsstyring 

Konfiguration samt bruger- og rettighedsstyring i RejsUd foregår via et administrationsmodul, der 
normalt kaldes ”WinClient” eller ”Windows-klienten”. 

Adgang til administrationsmodulet gives kun til de brugere, som Økonomistyrelsen og institutionerne 
har givet tilladelse til, at de må foretage systemadministration. Det er Baswares anbefaling, at adgangen 
til modulet begrænses til systemadministratorer hos ØS og lokale administratorer i institutionerne. 

Skærmbilledet nedenfor viser administrationsmodulets udseende. 

 
Adgangen til menupunkterne og til disses undermenupunkter kan tilpasses de enkelte brugerniveauer, 
hvorved systemadministratorer i ØS kan have fuld adgang til alle menupunkter, og de lokale admini-
stratorer i institutionerne kan have begrænset adgang til kun de relevante menupunkter som f.eks. 
styring af brugere og deres rettigheder. 

Menupunkterne for RejsUd-systemets konfiguration, herunder bruger- og rettighedsstyring, er samlet 
under hovedmenupunktet ”Stamdata”. Herunder ligger en række undermenupunkter, som vil blive 
enkeltvis forklaret i det efterfølgende. 
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Undermenupunkterne under ”Stamdata” er vist i skærmbilledet nedenfor. 

 

Firma Indstillinger for en koncern, et ministerium, en institution og eventuelle underenheder 

Person Indstillinger for og administration af brugere, herunder rettigheder 

Dokumenter Indstillinger for rejse- og udlægsformularers opsætning og udseende 

Objekter Indstillinger og kartotek for regnskabsdimensioner 

Godtgørelser Indstillinger og satser for skattefrie rejse- og befordringsgodtgørelser 

Udgifter Indstillinger og kartotek for udgiftstyper og kreditkorts produktkoder 

Konti Indstillinger og kartotek for artskonti, momskoder og betalingsmåder 

Rejse Indstillinger og kartotek for rejseparametre, valutaer og valutakurser 

Ny 
Guider til oprettelse af nye brugere og udskiftning af personer i 
godkendelseshierarkier 

Årsskifte Funktioner til sletning af brugere, gamle afregninger og gammel brugerstatistik 

I det efterfølgende vil mulighederne i hvert undermenupunkt blive uddybet. For hver af de tilhørende 
opsætningstabeller vil udvalgte parametre blive nærmere beskrevet. 
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5.1 Firma 

5.1.1 Firma|Indstillinger… 

 
Menupunktet åbner nedenstående dialogvindue. 

 

Parameter/felt Forklaring 

E-mail-server IP-adresse (eller alias for IP-adresse) for den SMTP-server, som 
systemet skal anvende til afsendelse af e-mails (notifikationer 
m.v.) 

Format for adgangskoder Opsætning af tvungen anvendelse af adgangskoder og definition 
af påkrævet format for adgangskoder ud fra følgende værdisæt: 

Nul eller blank: Anvendelse af adgangskoder er frivillig, og der 
er ingen regler for kodernes format 

Nul < Værdi < 100: Anvendelse af adgangskoder er tvungen, 
og koderne skal minimum have den længde, som værdien 
angiver (TIP: Sæt ikke værdien for højt. Værdier fra 6 til 8 
anbefales) 

- 100 < Værdi < Nul: Anvendelse af adgangskoder er tvungen. 
Koderne skal minimum have den længde, som den numeriske 
værdi angiver (f.eks. angiver værdien -6 en krævet minimums-
længde på seks karakterer), og koderne skal indeholde både tal 
og bogstaver (TIP: Sæt ikke værdien for lavt. Værdier fra -6 til -8 
anbefales) 

- 199 < Værdi < -100: Anvendelse af adgangskoder er tvungen. 
Koderne skal minimum have den længde, som den numeriske 
værdi minus 100 angiver (f.eks. angiver værdien -106 en mini-
mumslængde på seks karakterer), og koderne skal indeholde tal, 
bogstaver og specielle tegn som f.eks. # eller &. (TIP: Sæt ikke 
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Parameter/felt Forklaring 

værdien for lavt. Værdier fra -106 til -108 anbefales) 

Maks. alder for adgangskode 
(dage) 

Indstilling af det antal dage der må gå, før en adgangskode skal 
udskiftes med en ny. Anbefalet værdi = 90 dage 

Serviceafbrydelse Med dette ”flueben” kan superbrugere eller lokale 
administratorer lukke for de øvrige brugeres anvendelse af 
systemet. Brugerne får besked om afbrydelsen, hvis de forsøger 
at logge på systemet. 

 

Information om 
serviceafbrydelse 

Tekstfelt til indtastning af en uddybende forklaring på service-
afbrydelsen 

Rejseformål påkrævet Med dette ”flueben” kan det angives, at de rejsende skal angive 
et rejseformål på rejseafregninger, for at skattefrie 
rejsegodtgørelser bliver beregnet og udbetalt 

Tekst i titellinje (WinClient) Mulighed for at indtaste en kundetilpasset tekst, der vises i 
Windows-klientens titellinje 

 

Tilpasset velkomstside 
(WebClient) 

Mulighed for at angive URL (http://www. ) til en webside, der 
vises på Web-klientens velkomstside (første side efter log-in) 
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Parameter/felt Forklaring 

 

Afslutningsside (WebClient) Mulighed for at angive URL (http://www. ) til den webside, 
som web-browseren skal ledes til, efter brugeren har logget af 
systemet (typisk en intranet-side) 

Hurtig oprettelse af en rejsende Med dette ”flueben” kan en funktion til hurtigt at oprette en 
rejsende aktiveres. Funktionen anvendes typisk af sekretærer og 
lignende i forbindelse med rejsende, der ikke er ansatte (f.eks. 
eksterne konsulenter) 

Tilpasset sidelink (pop-up) Mulighed for at angive URL (http://www. ) til en webside 
(f.eks. en intranet-side med rejsepolitik eller lignende), der åbnes 
i et separat browser-vindue. Linket placeres i web-klientens 
navigationspanel. 
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5.1.2 Firma|Enheder… 

 
Enheder er selvstændige forretningsenheder, der organisatorisk hører under en koncern, et ministerium 
eller en institution. Enhedens regnskabsmæssige opsætning (kontoplan og dimensioner m.v.) skal være 
identisk med den, der gælder for den overliggende organisation (koncern/ministerium/institution). 

Ved at opsætte enheder bliver det muligt at samle institutioner/firmaer med samme regnskabsmæssige 
håndtering i én samlet database. Det vil dog stadig være muligt at adskille enhedernes data f.eks. i 
forbindelse med rapportering. 

Når menupunktet for enheder vælges, åbnes det nedenfor viste dialogvindue. 

 

Parameter/felt Forklaring 

Enheds-ID Enheds-ID’et identificerer enheden i systemets database, og det 
anvendes eksempelvis til at knytte enhedens medarbejdere til 
enheden. ID’et kan indeholde både tal og bogstaver 

Navn Her skrives navnet på enheden, som vises forskellige steder i 
systemets brugerflade og i rapporter m.v. 

Moms ”Flueben” til at angive om enheden er momsregistreret 

Vis på liste ”Flueben” til at angive om enheden må kunne vælges af 
medarbejdere/rejsende fra andre enheder 
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Parameter/felt Forklaring 

 

Oplysningsfelter med adresse 
m.v. 

Bruges til at indtaste enhedens øvrige stamdata 

 

5.1.3 Firma|Enhedsadministrator… 

 
For at afgrænse personkredsen af regnskabsmedarbejdere, der kan administrere en enheds afregnings-
dokumenter, kan såkaldte enhedsadministratorer sættes op. 

 
Opsætningen af enhedsadministratoren sker som en kombination af Enheds-ID og dokumenttype, 
hvorved en administrator kan gives adgang til rejseafregninger men ikke til øvrige udgiftsafregninger, 
såfremt dette er ønskeligt. 
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5.2 Person 

5.2.1 Person|Persongrupper… 

 
Persongrupper opsættes i systemet med henblik på at definere godkendelseshierarkier for afregnings-
dokumenternes cirkulation (work-flow). 

Der opsættes en standard for hvilke godkendere (attestationsberettigede), der skal godkende (attestere) 
de enkelte medarbejderes forskellige dokumenter i systemet. Standarden er baseret på medarbejdernes 
organisatoriske tilhørsforhold, dvs. medarbejderne godkendes af deres chefer, som igen godkendes af 
deres foresatte. 

Der skal oprettes et antal persongrupper, som afspejler antallet af godkendere i organisationen. Vær 
opmærksom på at der vælges det ønskede rettighedsniveau samt korrekt PersongruppeID (”999999999 
– Basware/System”) når der oprettes en persongruppe. 

Medarbejderne knyttes til en persongruppe via deres stamdata. 

Persongrupperne opsættes med de personer, der kan (eller skal) indgå i et sæt af roller i et cirkulations-
forløb (work-flow) – se afsnit 5.2.3.1 for at se hvordan de enkelte roller opsættes. Systemet understøtter 
i denne sammenhæng følgende roller, der kan til- eller fravælges efter behov: 

• Sekretær 
� Sekretæren kan oprette og færdiggøre afregningsdokumenter på vegne af medarbejdere i de 
persongrupper, hvor sekretæren er opsat i denne rolle 

• Controller (eller kontrollant) 
� Kontrollanten er typisk en person, der er regnskabskyndig, og som kender til reglerne for 
bilagshåndtering samt til organisationens politik for rejser og udlæg m.v. 

• Godkender 
� Godkenderen er attestationsberettiget og har typisk budgetansvar for et eller flere områder, 
hvorved det er godkenderen, der forestår den økonomiske godkendelse af afregninger 

• Behandler 
� Behandlere er det regnskabspersonale, der normalt udfører administrationen af afregnings-
dokumenterne, efter de er blevet godkendt, dvs. overførsel til økonomisystem samt 
arkivering osv. 
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� I RejsUd til Økonomistyrelsen vil overførsler til Navision Stat blive gjort automatisk, 
hvorfor behandlerrollen ikke vil være tildelt nogle personer hos hverken ØS eller ØSC. 
Leverandøren vil derfor udfylde opsætningstabellen med en såkaldt ”dummy-bruger”  

Menupunktet for persongrupper åbner dette dialogvindue: 

 
Heri vises opsætningen pr. persongruppe, hvorunder opsætningen atter er opdelt på dokumenttype. 
Dette sikrer den fleksibilitet, at f.eks. rejseafregninger og øvrige udgiftsafregninger kan opsættes med 
hvert sit work-flow, såfremt der måtte være ønske eller behov for dette. 

I vinduet oven for er vist et eksempel, hvor opsætningen gælder for persongruppe nr. 1 (gruppens navn 
kan frit ændres). Ved f.eks. at vælge rækken med ”Rejseafregning” kan opsætningen af work-flowet for 
denne dokumenttype kontrolleres og tilpasses for den aktuelle persongruppe. 

 
Den oven for viste opsætning medfører, at 

• når medarbejdere, der er tilknyttet persongruppe 1, eller deres sekretær, Hanne Jacobsen, 

• opretter et dokument af typen ”Rejseafregning” og sender det i work-flow 

• så vil systemet 
� springe over/udelade kontrollantrollen (Ikke i brug) 
� indsætte Karsten Rasmussen i rollen som godkender 
� indsætte Gitte Bech i rollen som behandler 
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• Medarbejderen eller sekretæren kan i dette tilfælde ikke ændre godkenderen til en anden person, 
idet tjekboksen ”Tillad ændring af godkender” ikke er afkrydset 
� Hvis tjekboksen var afkrydset, ville medarbejderen eller sekretæren kunne vælge en anden 
godkender i en rulleskakt (drop-down-liste) som vist herunder 

 

5.2.2 Person|Stedfortrædere… 

 
De medarbejdere i organisationen, som har roller i et work-flow til cirkulation af afregninger, kan 
opsætte stedfortrædere til at udføre deres rolle, når de selv er på ferie eller fraværende af andre årsager. 

Hvis en medarbejder har glemt at opsætte en stedfortræder for sig, inden vedkommende f.eks. tog på 
ferie, kan superbrugere eller lokale administratorer opsætte stedfortræderen via dette menupunkt. 
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Parameter/felt Forklaring 

Person-ID Bruger-id for den person der skal have en stedfortræder opsat 

Stedfortræder-ID Bruger-id for den person der skal være stedfortræder 

Startdato og Slutdato Angivelse af datointerval for den periode, hvori stedfortræderen 
skal være back-up-person 

Hvis datoerne udelades, gælder opsætningen uden tidsbegræns-
ning 

Dokumentopretters ID Denne tjekboks bør altid være afkrydset for at sikre, at systemet 
logger personer (typisk sekretærer), der opretter dokumenter på 
vegne af andre 

5.2.3 Person|Personer… 

 
Dette menupunkt viser kartoteket over alle brugeres stamdata. 
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Parameter/felt Forklaring 

Person-ID Systemets unikke bruger-id for medarbejderen 

Login-ID Mulighed for et alternativt log-in, f.eks. e-mailadresse 

Enheds-ID Den forretningsenhed som medarbejderen hører til 

Rettigheds-ID Overordnet rettighedsniveau (kategorisering af brugerne) 

Menurettigheds-ID Rettighedsniveau der definerer adgang til menupunkter i 
administrationsmodulet (Windows-klienten) 

Adgangskode Adgangskode i ”skjult” form. Superbruger eller lokal 
administrator kan nulstille adgangskoden ved at overskrive med 
en ny 

Rejseregel-id Angiver den rejseregel, der anvendes for medarbejderen, når 
vedkommende opretter en rejseafregning. Afhængig af øvrig 
opsætning vil medarbejderen kunne ændre rejsereglen under 
oprettelsen af rejseafregningen, dvs. der kan også blokeres for 
brugerens ændring af rejsereglen 

Godtgørelseskategori Skal være sat til nul (0) for at angive skattefrie rejse- og 
befordringsgodtgørelser 

Køretøjs-ID Angiver den type af køretøj, som medarbejderen anvender i 
forbindelse med skattefri kørselsgodtgørelse. Medarbejderen kan 
ændre køretøj på afregningen, med mindre der er blokeret for 
denne type ændring 

Persongruppe-ID Kode for den persongruppe som medarbejderen hører til. 
Persongruppen skal ændres, hvis medarbejderen f.eks. skifter 
afdeling og derfor skal godkendes af en anden person end 
tidligere 

Dokumentrettighed Rettighedsniveau for medarbejderens rolle(r) på afregningsdoku-
menter. En ”almindelig” rejsende medarbejder skal f.eks. ikke 
have rettighed til at udføre rollerne som kontrollant og 
godkender 

Rejsekonto-ID Dette er en kode bestående af tal og/eller bogstaver, som 
anvendes til at matche f.eks. flybillettransaktioner fra et 
kreditkortselskabs elektroniske rejsekonto til den givne 
medarbejder 
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Parameter/felt Forklaring 

Administrator Med denne tjekboks kan en bruger tildeles rettigheder som 
systemadministrator. Markeringen vil automatisk overstyre visse 
begrænsninger i rettigheder, der er relateret de øvrige koder for 
rettigheder (f.eks. dokumentrettigheder) 

Kun Basware kan tildele eller fjerne disse rettigheder, og 
administratorerne kan ikke ændre på deres egne stamdata 

Sprog Brugerens sprogvalg i systemets web-klient 

Adgangskodes dato Dato for brugerens adgangskodes oprettelse. Bruges af systemet 
til at kontrollere udløb af brugernes adgangskoder, hvorved de 
bliver bedt om at ændre til en ny adgangskode 

Hjemland Landekode for medarbejderens bopælsadresse. Bruges til at 
definere udgangspunktet for medarbejderens rejser 

Stedfortrædergruppe-ID Angiv samme værdi for de personer, der skal kunne optræde 
som stedfortrædere for hinanden 

Godkendelsesgrænse Grænse for det højeste beløb, som en bruger med godkendelses-
rettigheder kan godkende på en afregning 

Ingen indrapp. til eIndkomst Denne tjekboks skal afkrydses for rejsende/brugere, der ikke er 
ansat i Staten (f.eks. eksterne konsulenter), således eventuelle 
skattefrie rejse- og befordringsgodtgørelser ikke bliver 
indberettet til SKAT via eIndkomst-systemet 

Køretøj må ikke ændres Hvis denne tjekboks er afkrydset, kan brugeren ikke ændre på 
det køretøj, som anvendes i forbindelse med skattefrie 
befordringsgodtgørelser 

Hurtig oprettelse af en rejsende Hvis denne tjekboks er afkrydset, har brugeren (typisk en 
sekretær) mulighed for at oprette en rejsende/bruger (typisk 
ekstern konsulent eller lignende) i forbindelse med oprettelsen af 
afregninger 

Officielle fornavne Alle medarbejderens fornavne, hvis de ikke er angivet i de øvrige 
navnefelter. Anvendes til at skelne mellem visning af 
medarbejderens navn i skærmbilleder og rapporter/udskrifter 
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5.2.3.1 Person |Roller 

Roller i Rejsud styres af de 3 felter: Rettigheds-ID, Menurettigheds-ID og Dokumentrettighed. I dette 
afsnit beskrives hvilken betydning de enkelte felter har, og hvilken værdi du skal vælge i de 3 felter for 
at få den rigtige rolle påsat brugerne. 

Rettigheds-ID styrer, om du kan se Gennemsyn og Godkendelsessiden (i venstre margen) i Web 
modulet. Uden den fornødne Rettigheds-ID kan eksempelvis en kontrollant ikke tilgå 
Gennemsynssiden. 

 
Dokumentrettighed styrer hvilken roller/grupper, som brugeren kan vælge oppe i højre hjørne i Web 
modulet. Uden den fornødne Dokumentrettighed vil eksempelvis en sekretær ikke kunne vælge 
sekretærgruppen/rollen, hvorved han/hun ikke kan oprette dokumenter på andres vegne. 

Menurettighedes-ID styrer hvilke menuer, som administratorerne kan tilgå i administrator modulet. 
Menurettigheds-ID´en værdien er i Rejsud således kun af betydning for administratorer, som SKAL 
have Menurettigheden-ID ”9”. Vi anbefaler endvidere, at de øvrige roller får Menurettigheden, som 
beskrevet i nedenstående tabeller. 

 

Roller i RejsUd hvis dit godkendelses hierarki er: 

 Bruger/sekretær – Kontrollant – Godkender 

Funktion Rettigheds-
ID 

Menurettigheds-
ID 

Dokumentrettighed 

Almindelig bruger 1 1 1 
Ekstern konsulent uden systemadgang 
Også testet via sekretær funktionen 

10 1 1 

Bruger, der skal ”slettes” 12 1 1 
Sekretær 2 2 2 
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Kontrollant 6 6 6 
Godkender 3 3 3 
Administrator 9 9 9 
Sekretær-kontrollant 7 7 7 
Sekretær-godkender 16 3 18 
Sekretær - kontrollant – godkender 17 3 19 
Kontrollant – Godkender 17 1 116 
 

Roller i RejsUd hvis dit godkendelses hierarki er: 

 Bruger/sekretær - Godkender 

Funktion Rettigheds-
ID 

Menurettigheds-
ID 

Dokumentrettighed 

Almindelig bruger 1 1 1 
Ekstern konsulent uden systemadgang 
Også testet via sekretær funktionen 

10 1 1 

Bruger, der skal ”slettes” 12 1 1 
Sekretær 2 2 7 
Godkender 3 3 3 
Administrator 9 9 9 
Sekretær-godkender 16 3 18  

 
 

5.2.4 Person|Kreditkort… 

 
For at kunne modtage elektroniske kreditkorttransaktioner og fordele disse til hver enkelt medarbejder, 
skal systemet holde information om hvilke medarbejdere, der har hvilke kreditkort.  
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Parameter/felt Forklaring 

Kort-ID Her indtastes selve kreditkortnummeret, dvs. det nummer, der 
er præget ind i plastikkortet 

Person-ID Bruger-id for den medarbejder, hvis navn står på kreditkortet 

Ved oprettelse af rejsekonti til flybilletter skal feltet være blankt, 
idet rejsekonti anvendes til transaktioner, der tilhører flere 
forskellige medarbejdere 

Korttype-ID Et internt system-id for kreditkortenes type, hvormed f.eks. 
hæftelsesforhold (privat eller firma) kan bestemmes 

MasterCard fra Danske Bank har typen ”MC” 

Til rejsekonti skal der vælges typen ”A” 

Maske Dette felt anvendes p.t. ikke i RejsUd-opsætningen til 
institutionerne under Økonomistyrelsens servicecenter 

Dato Dette datofelt kan anvendes til kreditkortets udløbsdato 

Fri tekst Et frit tekstfelt hvori f.eks. medarbejderens Eurobonus-nummer 
eller lignende kan skrives 

Enheds-ID Den forretningsenhed som medarbejderen tilhører (anvendes i 
forbindelse med rapporter og afstemning) 
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5.2.5 Person|Objekter… 

 
Personobjekter opsættes for, at systemet automatisk kan udfylde afregningsdokumenterne med f.eks. 
værdier for regnskabsdimensioner, der er faste eller standard for medarbejderne. 

Formålet med denne automatik er, at medarbejderne skal spares for tidsforbrug til indtastning af 
værdier, der forventeligt er de samme hver gang, de opretter et nyt afregningsdokument. 

Opsætning af personobjekter er frivilligt, og de opsatte værdier pr. person vil fungere som forslag, der 
kan ændres af medarbejderne, med mindre der er blokeret for ændringer for den pågældende type af 
dimension. 

Dialogvinduet for personobjekter er vist herunder. De tilgængelige regnskabsdimensioner er opsat ud 
fra en bogføringskladde i Navision STAT og varierer i de forskellige institutioner. 

  

Parameter/felt Forklaring 

Person-ID Bruger-id for den medarbejder der skal opsættes personobjekter 
for 

Startdato og Slutdato Mulighed for at angive et datointerval for den periode, hvor 
opsætningen af personobjekter gælder 

Delregnskab Her vælges medarbejderens standardværdi for Delregnskab 

Stedkode Her vælges medarbejderens standardværdi for Stedkode 
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Parameter/felt Forklaring 

Aktivitet Her vælges medarbejderens standardværdi for Aktivitet 

Formål Her vælges medarbejderens standardværdi for Formål 

Sagsnummer Her vælges medarbejderens standardværdi for Sagsnummer 

Sagsopgavenr. Her vælges medarbejderens standardværdi for Sagsopgavenr. 
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5.2.6 Person|Ændring af person-ID… 

 
Hvis en bruger skal have ændret sit bruger-id (person-id) skal ændringen foretages i alle de tabeller, 
hvor id’et findes. For at sikre en korrekt ændring i hele systemet, findes dette menupunkt. 

 
Klik på knappen       for at søge efter personen der skal have ændret sit person-id 

 
Søg og vælg personen 

 
Indtast det nye person-ID og klik på knappen Ændr 
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5.2.7 Person|Markér til sletning… 

 
En person kan ikke slettes fra systemets database, førend alle personens øvrige data er blevet slettet. 
For at sikre korrekt håndtering i forbindelse med sletning af personer/brugere i systemet, skal de først 
markeres til at måtte blive slettet. 

Med funktionen under dette menupunkt kan man undersøge, om en person må markeres til sletning og 
derefter foretage markeringen. 

 
Ved at afkrydse tjekboksen for ”Simuleret markering” vil systemet udføre en simuleret kørsel af 
markeringen, hvorved en log over mulige fejl kan blive vist på skærmen. Er der ingen fejl i loggen, kan 
man efterfølgende fjerne afkrydsningen af tjekboksen og udføre markeringskørslen igen. 

Det er meget vigtigt at personer der har oprettet dokumenter i RejsUd ikke slettes før der er gået 5 år. 
For at sikre at personer der ikke længere skal være tilgængelige i systemet markeres til sletning, hvorved 
de ikke fejlagtigt kan vælges fra listerne over aktive brugere. 

Når de 5 år er gået kan man efterfølgende slette de dokumenter brugeren har oprettet og derved få 
mulighed for at slette brugeren permanent. 
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5.3 Dokumenter 

5.3.1 Dokumenter|Formularer… 

 
Systemet indeholder forskellige formularer til forskellige dokumenttyper, således at forskellene mellem 
eksempelvis en rejseafregning og en udgiftsafregning (diverse udgifter og udlæg) kan håndteres. 

 

Parameter/felt Forklaring 

Navn Formularens navn som vises forskellige steder i systemet 

I brug Afkrydsning for om denne formular er i brug/tilgængelig 

Vis fanen med … Disse tjekbokse giver mulighed for at vise eller skjule en række 
faner (se nedenfor) med information i afregningernes formularer 

Eksempelvis bør man skjule fanebladet for Rejsedage på 
afregningsformularer, der ikke vedrører rejser 

EU-rejsedata kan vælges Hvis denne tjekboks er afkrydset, kan der indtastes EU-rejsedata 
på formularen 

Afrejsested kan vælges Hvis denne tjekboks er afkrydset, kan rejsens afrejsested vælges 
på formularen 
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5.4 Objekter 

5.4.1 Objekter|Objektgrupper… 

 
Objektgrupper er grupper til opsætning af regnskabsdimensioner. Der findes eksempelvis en objekt-
gruppe med navnet Delregnskab. 

Hver objektgruppe kan indeholde et ubegrænset antal objektværdier (regnskabsdimensionsværdier), 
som eksempelvis kan være listen over stedkoder. 

 

Parameter/felt Forklaring 

Navn og Kort navn To navne for objektgruppen som vises forskellige steder i 
systemet 

Posteringsmetode Posteringsmetoden styrer bl.a. brugernes muligheder for at 
ændre i regnskabsdimensionsværdier på afregningerne 

 
Ændringer tilladt: Brugeren må frit ændre værdierne i gruppen 
Tvungen udfyldelse: Brugeren må ændre men ikke slette værdier 

Låst for ændringer: Værdierne kan ikke ændres af nogen bruger 
Skjult i brugerfladen: Gruppen findes men vises ikke for 
brugerne 

Vis liste Med denne tjekboks kan det indstilles, om 
regnskabsdimensionsværdierne kan vælges fra en drop-down-
liste, eller om de skal søges frem via en søgefunktion 
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Parameter/felt Forklaring 

 
I det ovenstående eksempel er der defineret drop-down-lister 
for alle grupper på nær Sagsopgavenummer 

Validér værdier Afkrydsning af denne tjekboks medfører, at indtastede værdier 
bliver kontrolleret i forhold til gyldige værdier i databasen 
(ugyldige indtastninger afvises) 

Ingen favoritliste Når de enkelte brugere udarbejder rejseafregninger, husker 
systemet de værdier, som tidligere er blevet valgt, hvorved der 
oprettes favoritlister pr. bruger 
Med en favoritliste slipper brugeren for at søge gennem en lang 
liste for at finde én værdi ud af mange mulige, men i nogle 
tilfælde virker favoritlisten forstyrrende. Derfor kan den slås til 
og fra 

5.4.2 Objekter|Objekter… 

 
Under dette menupunkt findes kartoteket over alle regnskabsdimensionsværdier. 
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Parameter/felt Forklaring 

Gruppe-ID Kode for den gruppe som regnskabsdimensionsværdien hører til 

Objekt-ID Selve regnskabsdimensionsværdien, f.eks. delregnskabsnummer 

Navn Frit tekstfelt til at beskrive regnskabsdimensionsværdien 

Startdato og Slutdato Mulighed for at angive et datointerval for regnskabsdimensions-
værdiens gyldighed 

Brugernes adgang til at vælge en given værdi på deres 
afregninger kan fjernes ved at udfylde feltet med Slutdato 

Enheds-ID Sammenkobling af regnskabsdimensionsværdien med en 
forretningsenhed, således den kun kan vælges af de 
medarbejdere, der tilhører forretningsenheden 

Da kartoteket over regnskabsdimensionsværdier ofte indeholder mange værdier, er funktionen til 
søgning af værdier tilpasset, således der som søgekriterier kan anvendes kombinationer af 

• Objektgruppe 

• Objektværdi 

• Objektværdiens navn 

Det vil sige, der kan søges efter regnskabsdimensionsværdier i en bestemt objektgruppe (f.eks. 
Aktivitet), hvor værdien (selve aktivitetskoden) og/eller værdiens navn/beskrivelse indeholder bestemte 
cifre og/eller karakterer. Der kan også anvendes såkaldte joker-tegn (wildcards) i søgningen, dvs. 
tegnene ” * ” og ” ? ”. 
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Dialogvindue for søgning efter regnskabsdimensionsværdier er vist herunder. 

 

 

5.5 Godtgørelser 

5.5.1 Godtgørelser|Køretøjer… 

 
For at kunne administrere satserne for skattefri transportgodtgørelse (kørselsgodtgørelse) indeholder 
systemet et kartotek over de forskellige typer af køretøjer, der kan udløse udbetaling af godtgørelse i 
forbindelse med personbefordring. 

Systemet leveres med køretøjerne ”Privat bil/motorcykel, høj sats”, ”Privat bil/motorcykel, lav sats” og 
”Knallert / Cykel”. Den enkelte institution kan selv ændre på disse betegnelser, hvis det måtte ønskes. 
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5.5.2 Godtgørelser|Transportgodtgørelse… 

 
Under dette menupunkt findes satserne for transportgodtgørelse i forhold til anvendte køretøjer. 
Herunder vises de fire mest anvendte transportgodtgørelser. 

Egen bil, høj sats, under 20.000 km pr. år  Egen bil, høj sats, over 20.000 km pr. år 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egen bil, lav sats   Knallert og cykel op til 3.503 km 
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5.5.3 Godtgørelser|Rejsegodtgørelse, indland… 

 
Under dette menupunkt findes en række forskellige satser gældende for systemets beregning af rejse-
godtgørelser på indenlandske rejser. Visse parametre gælder dog også for rejser i udlandet. 

 

Parameter/felt Forklaring 

Sats pr. døgn Den ureducerede sats for dagpenge ved rejser i Danmark 

Sats pr. time Den ureducerede sats for timepenge ved rejser i Danmark 

Procentsatser for måltider Procentsatser for måltidsreduktioner i de ureducerede satser når 
medarbejderen har fået måltiderne betalt af arbejdsgiveren eller 
andre (både i Danmark og i udlandet) 

Procentgodtgørelse Procentsats for beregning af procentgodtgørelse når medarbej-
deren rejser efter regning. Der beregnes p.t. 25 procent af de 
ureducerede satser (både i Danmark og i udlandet; dog med 
enkelte undtagelser – se næste menupunkt) 

Udokumenteret nattillæg Den ureducerede sats for udokumenteret nattillæg (både i 
Danmark og i udlandet) 
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Parameter/felt Forklaring 

Maks. procentgodtgørelse Mulighed for at fastlåse procentgodtgørelsen pr. døgn til højst at 
måtte udgøre dette beløb, hvis f.eks. 25 procent af den ureduce-
rede sats giver et højere beløb end dette maksimalt tilladte beløb 

Oprund procentgodtgørelse Mulighed for at oprunde den beregnede procentgodtgørelse til 
nærmeste heltal 

Maks. hotelgodtgørelse Den ureducerede sats for hoteldispositionsbeløb i Danmark; 
dog med visse undtagelser – se menupunktet om Godtgørelser 
pr. by 

 

5.5.4 Godtgørelser|Rejsegodtgørelse, udland… 

 
Under dette menupunkt findes satserne for dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For visse lande er procentgodtgørelsen 30 procent mod normalt 25 procent. Derfor findes et 
landespecifikt felt for procentgodtgørelsens størrelse under dette menupunkt. 
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5.5.5 Godtgørelser|Godtgørelser pr. by… 

 
Under dette menupunkt er det muligt at styre destinationsspecifikke godtgørelser og satser. 

 

 

 

 

 

 

 

For rejser i Danmark er der eksempelvis forskel på hoteldispositionsbeløbene for Hovedstadsområdet 
og Færøerne, Århus samt de øvrige dele af landet. 

5.5.6 Godtgørelser|Godtgørelser pr. rejseformål… 

 
Herunder findes muligheden for at fastsætte godtgørelsessatser, der er differentieret pr. rejseformål. 
Der er p.t. ikke anvist differentierede satser i satsreguleringscirkulæret, hvad angår rejseformål. 
Menupunktet kan fjernes for de institutioner, der måtte ønske det. 
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5.6 Udgifter 

5.6.1 Udgifter|Udgiftsposteringsgrupper… 

 
RejsUd-systemet leveres med en række standarder for udgiftstyper/udgiftsarter. Dette dækker bl.a. over 
flybillet, udlejningsbil, taxi, bus, tog, hotel, fortæring, repræsentation, parkering, bro- og vejafgifter og så 
videre, dvs. alt, hvad der måtte findes af typer af udgifter, som normalt ønskes opsplittet i egne separate 
arter, således der efterfølgende kan udtrækkes statistik på hver enkelt af dem til kontrol og opfølgning. 

De enkelte institutioner kan nemt tilføje egne udgiftstyper, hvis de måtte ønske det. Udgiftstyperne skal 
kobles sammen med såkaldte udgiftsposteringsgrupper, der er en kategorisering af grupper af 
udgiftstyper.  

 
Udgiftsposteringsgrupperne kan gives andre benævnelser/navne end de, som leveres med systemet. 

5.6.2 Udgifter|Udgiftsposteringsgrupper… 

 
Under menupunktet for udgiftsposteringslinjer foretages sammenkoblingen af udgiftstyper og udgifts-
posteringsgrupper. 
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5.6.3 Udgifter|Udgifter… 

 
Her findes kartoteket over udgiftstyper/udgiftsarter. En udgiftstype skal kobles til en artskonto, der 
anvendes som standard for debetposten, når udgiftstypen bogføres i Navision Stat.  

Der kan oprettes flere udgiftstyper, som alle kobles til den samme artskonto. Et eksempel herpå kan 
være artskontoen for transportudgifter, hvortil der i RejsUd-systemet kan oprettes tilkoblede 
udgiftstyper såsom bus, tog, færge, taxa og andre typer udgifter, der alle skal bogføres på den samme 
artskonto. 

 
Tilsvarende kobles udgiftstyperne til betalingsmåder (f.eks. ”kontantudlæg af egen lomme” eller ”betalt 
med forskud/kontanthævning fra firmahæftende kreditkort”), hvorved kontonummeret for 
kreditpostens bogføring bestemmes. 
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Parameter/felt Forklaring 

Udgifts-ID Systemets interne kode for udgiftstypen 

Navn Udgiftstypens navn/betegnelse 

Udgiftsgruppe-ID Gruppering/kategorisering af udgiften til statistikformål 

Konto-ID Standardkonto for udgiftens debetpost under bogføring 

Bet.måde-ID Standardbetalingsmåde for udgiften når den indtastes manuelt i 
systemet. Udgifter betalt med kreditkort påføres automatisk en 
relevant betalingsmåde 

Udgiftstype-ID Visse typer udgifter kræver særlig behandling eller specifikke 
felter til inddatering, hvorfor en typificering af udgifterne kan 
angives med denne parameter 
Alt ud over flybilletter, transportgodtgørelse, kasseforskud og 
repræsentation regnes for ”normale” udgifter 

Kontoregel-ID Med kontoregler kan det angives, om bogføringen af en udgift 
skal indeholde en momspostering og i givet fald hvilken 
momskode, der skal anvendes (f.eks. almindelig købsmoms eller 
repræsentationsmoms) 

Løntype Udgiftstyper til indberetning til SKAT via eIndkomst skal 
påføres løntype 48 

Hjælp I dette felt kan der angives en ledetekst/hjælpetekst, der vises 
for brugerne, når de indtaster udgifter af den valgte type 

 
Hjælpeteksten vises, når musemarkøren holdes hen over forklar-
ingsfeltet. Der vises endvidere en markering,    , efter teksten 
”Forklaring”, når en hjælpetekst findes for den valgte type udgift 
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Parameter/felt Forklaring 

Dimensionsgrupper… Med de forskellige dimensionsgrupper kan det defineres, om en 
given udgiftstype altid skal påføres en given 
regnskabsdimensionsværdi i en af grupperne (eller om værdien 
altid skal være blank) 
Vælges f.eks. en fast aktivitetskode eller formålskode på en 
udgifts stamdata, vil udgiften altid blive bogført med denne 
dimensionsværdi, uanset om en medarbejder angiver en anden 
værdi på afregningens dokumenthovedniveau 

Forklaring skal være udfyldt Denne parameter sættes typisk på udgiftstyper, der vedrører 
repræsentation og gaver m.v., hvortil der i henhold til 
myndighedskrav eller regnskabsinstruks kræves en forklaring 

Kan ikke ændres Med denne parameter kan det bestemmes, at en valgt 
udgiftstype ikke må ændres på afregningen af brugeren 
Dette er relevant f.eks. i forbindelse med hævning af kontanter 
på firmakort, som i princippet skal tilbagebetales af 
medarbejderen, hvis ikke beløbet anvendes til firmarelaterede 
udgifter. For at kunne imødegå et potentielt misbrug, hvor en 
medarbejder forsøger at ændre udgiftstypen til en ”almindelig” 
udgift, der ikke skal tilbagebetales, kan denne parameter 
aktiveres 

 
Feltet for at ændre udgiftstypen låses dermed 

Betalingsm. kan ikke ændres Med denne parameter kan det bestemmes, at betalingsmåden for 
en valgt udgiftstype ikke må ændres på afregningen af brugeren 

Ikke i brug Ved afkrydsning af denne tjekboks kan en udgiftstype 
inaktiveres, således brugerne ikke kan vælge den, når der 
afregnes udgifter 

Parameteren anvendes således til at fjerne udgiftstypen fra valg-
lister, uden at udgiftstypen slettes fra databasen (gamle 
afregninger kan stadig krydsreferere til udgiftstypen) 
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Parameter/felt Forklaring 

Skal refunderes Denne parameter anvendes til at markere en udgiftstype, hvor 
beløbet skal refunderes (tilbagebetales), f.eks. kontanthævning 
eller egenbetaling af udgifter foretaget på firmaets kreditkort 

Bilagsnr. obligatorisk Angivelse af om det er obligatorisk for medarbejderne at påføre 
bilagsnumre som reference til de fysiske 
originalbilag/kvitteringer 

Regelsæt for valg af bet.måde Anvendes i forbindelse med udgiftstyper for medarbejderes 
egenbetaling af udgifter foretaget på firmaets kreditkort 
Målet er at sikre den korrekte bogføring af beløb, hvor 
medarbejderens tilgodehavende skal nedbringes, dvs. debiteres 
på vedkommendes personalekreditorkonto 

Fradrag Anvendes i forbindelse med udgiftstyper for medarbejderes 
egenbetaling af udgifter foretaget på firmaets kreditkort 
Målet er at sikre, at fortegn for beløb i kreditkorttransaktioner, 
der oprindeligt er positive, bliver vendt til negative, således der 
gøres fradrag i medarbejdernes tilgodehavende 

 

5.6.4 Udgifter| Produkter… 

 
Produkter er sæt af koder, der eksempelvis anvendes af kreditkortselskaber og rejsebureauer til at speci-
ficere de forskellige typer af køb af varer og/eller services, som firmaets medarbejdere foretager, når de 
enten anvender kreditkort som betalingsmiddel eller bestiller rejser og ophold i forbindelse med en 
tjenesterejse. 

RejsUd-systemet indeholder et kartotek over de mest normalt forekommende produktkoder, som 
anvendes af bl.a. Master Card og VISA (kaldet MCC-koder = Merchant Category Codes). 
Rejsebureauers produktkoder kaldes også artikelkoder, og de kan variere fra bureau til bureau. 

Formålet med et produktkodekartotek i RejsUd-systemet er at kunne sammenkæde RejsUd’s interne 
koder for udgiftstyper (Udgifts-ID) med de udgiftstransaktioner, der importeres elektronisk ind i 
systemet.  
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Når MCC-produktkoderne for taxi eksempelvis er defineret i et interval fra 4121 til 4121, skal følgende 
opsætning være på plads i RejsUd-systemet: 

 

 
 

Sammenhænget er at der er valgt Produktgruppe-id = 9 (Mastercard) og produktet Taxi (Navn) og til 
denne er der valgt Udgiftstype-ID = 4900 Taxi (Der vælges fra listen med Udgiftstyper ved åbning af 
dropdown boksen). 

På denne måde er det muligt at knytte de forskellige produkter til de korrekte udgiftstyper automatisk, 
når brugeren vælger deres kreditkorttransaktioner. 

 

5.7 Konti 

5.7.1 Konti|Konti… 

 
 

Under dette menupunkt findes kartoteket for artskonti, der afspejler kontoplanen fra Navision Stat.  
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Parameter/felt Forklaring 

Konto-ID Artskontonummeret fra kontoplanen i Navision Stat (kan også 
være personalekreditorkonti) 

Navn Artskontoens navn/betegnelse (eller navn på 
personalekreditoren) 

Dimensionsgrupper… Med de forskellige dimensionsgrupper kan det defineres, om en 
given artskonto altid skal påføres en given regnskabsdimensions-
værdi i en af grupperne (eller om værdien altid skal være blank) 

Vælges f.eks. en fast aktivitetskode eller formålskode på en arts-
kontos stamdata, vil udgifter, der er koblet til denne konto, altid 
blive bogført med denne dimensionsværdi, uanset om medarbej-
deren angiver en anden dimensionsværdi på afregningens doku-
menthovedniveau 
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Parameter/felt Forklaring 

Ingen overførsel Mulighed for at markere at posteringer på en given konto ikke 
skal overføres til Navision Stat (f.eks. ved beregning af 
procentgodtgørelse, der ikke udbetales til medarbejderne) 

Transaktionssummering Med transaktionssummering kan flere transaktioner af samme 
type summeres på kontoniveau, hvilket giver færre linjer i 
købskladden i Navision Stat.  

Det anbefales at vælge ”Hver transaktion for sig”, hvorved der 
ikke sker nogen summering. Dette er den opsætning der normalt 
er i RejsUd. Ønskes der en summering, bør man vælge ”2 Pr. 
artskonto pr. afregning”. Man bør aldrig vælge ”3 Pr artskonto” 
da der så summeres på tværs af afregninger, hvilket forringer 
overskueligheden og overblikket i Navision. 

Transaktionssummering bør aldrig opsættes på 
mellemregningskonti, da det bliver vanskeligt at afstemme 
kontoen i Navision. For mellemregningskonti bør der altid 
anvendes ”Hver transaktion for sig 

 

5.7.2 Konti|Moms… 

Der anvendes IKKE momsberegning i rejsUD. Som udgangspunkt skal der oprettes de korrekte 
finaskonti i Navision STAT, der alle har automatisk beregning af moms. Skal der anvendes udgiftstyper 
i RejsUd hvor der skal ske beregning af moms skal disse ramme den korrekte finaskonto i Navision 
STAT. Det kan derfor være nødvendigt at oprette flere udgiftstyper i RejsUd der dækker over samme 
udgift men skal ramme forskellige finaskonti i Navision STAT for at sikre korrekt moms afløftning. 

Som eksempel kan nævnes repræsentation der kan være med ¼ moms, ingen moms eller fuld moms. 
Der skal her oprettes 3 udgiftstyper i RejsUd der rammer 3 forskellige finaskonti. 

 

5.7.3 Konti|Betalingsmåder… 
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Herunder findes RejsUd-systemets kartotek og opsætning for betalingsmåder, som kobles til 
udgiftstyper for at bestemme kontonumre i kreditposterne i bogføringen til Navision Stat. 

Det vil som udgangspunkt ikke være nødvendigt at oprette nye betalingsmåder, men blot at tilknytte 
korrekte konti til de betalingsmåder der anvendes. 

 

Parameter/felt Forklaring 

Bet.måde-ID Intern kode for betalingsmåden i RejsUd 

Navn Betalingsmådens navn/betegnelse 

Korttype-ID Sammenkædning af betalingsmåden med en kreditkorttype 

Udg. konto-ID Mulighed for at overstyre posteringernes debetkonto når en 
given betalingsmåde anvendes (normalt hentes debetkonto fra 
udgiftstypen) 

Konto-ID Kontonummer for kreditposteringer med denne betalingsmåde 

Skal refunderes Angivelse af om betalingsmåden medfører at beløbet skal 
refunderes (fra arbejdsgiver til medarbejder eller vice versa) 

På betalingsmåden for firmahæftende kreditkort er denne 
tjekboks ikke afkrydset, idet medarbejderen blot skal redegøre 
for de beløb, der er anvendt, med mindre der er tale om 
kontanthævning 
På betalingsmåden for medarbejdernes eventuelle kontante 
udlæg for firmarelaterede udgifter er tjekboksen afkrydset 

Må kun bruges med kreditkort Med denne parameter kan brugen af en betalingsmåde fastlåses 
til kun at kunne foregå i forbindelse med transaktioner på 
kreditkort 

Vis ikke på valgliste Betalingsmåder kan være oprettet til internt brug i systemet, 
hvorfor de ikke bør vises i den liste, som brugeren kan vælge fra, 
når der indtastes udgifter 
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5.8 Rejse 

5.8.1 Rejse|Lande… 

 
RejsUd-systemets kartotek over lande bruges i forbindelse med udfyldelsen af rejsespecifikke informa-
tioner på rejseafregninger.  

Det overordnede formål med at angive hvilke lande, en rejse går til, inkluderer, at de danner grundlaget 
for beregningen af eventuelle time- og dagpenge, den rejsende skal modtage, samt at informationen 
efterfølgende skal bruges til rejsestatistikker f.eks. i forbindelse med afregning af præmie til et 
forsikringsselskab. 

Skærmbilledet nedenfor viser indtastningsbilledet for rejseoplysninger på rejseafregninger i RejsUd. 

 
Indtastningen af land, by og rejseformål samt datoer og tidspunkter anvendes i beregningen af time- og 
dagpenge. Rejsereglen styrer, om der anvendes ureducerede satser, eller om der beregnes procentgodt-
gørelse (efter regning). 

De lande, der kan vælges fra listen i feltet oven for, findes i et kartotek i databasen. 
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5.8.2 Rejse|Destinationer… 

 
Kartoteket under dette menupunkt indeholder destinationer (byer), som kan vælges på rejseafregnings-
formularen 

 
Det er vigtigt, at du angiver tal kun som ID, da bogstavs kombinationer er reserveret til IATA 

koder, som Carlson Wagonlit anvender til at angive destinationer. 

 

5.8.3 Rejse|Rejseformål… 
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Hver enkelt institution kan oprette og vedligeholde en liste med rejseformål (NB! Ikke at forveksle med 
formålskoderne i forhold til regnskabsdimensioner). 

Rejseformål kan udfyldes på rejseafregningens hovedniveau, men det kan også tilpasses på de enkelte 
rejsedage, hvis en samlet rejse over flere dage har inkluderet flere forskellige rejseformål. 

 
Udover at tjene som en kategorisering af rejsers formål kan rejseformål bruges til at styre, om der skal 
beregnes time- og dagpenge i forbindelse med de forskellige formål, eller om det eventuelt er aftalt, at 
et givet rejseformål ikke udløser nogen rejsegodtgørelser. 

Derudover kan rejseformål opsættes til automatisk at markere alle måltider som arbejdsgiverbetalte på 
de rejsedage, hvor rejseformålet er angivet. For de rejsende medarbejdere betyder dette, at de aktivt skal 
angive hvilke måltider på en tjenesterejse, der IKKE blev betalt af arbejdsgiveren, frem for hvilke 
måltider der blev betalt. 

 

Parameter/felt Forklaring 

Navn Rejseformålets navn (kan frit ændres) 

Skal refunderes Hvis denne tjekboks er afkrydset, beregnes der time- og 
dagpenge på de rejsedage, for hvilke rejseformålet er gældende 

Sorteringsorden Mulighed for at sortere listen i en anden orden end alfabetisk i 
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Parameter/felt Forklaring 

forhold til rejseformålets navn 
Jo lavere værdi i dette felt des højere placeres rejseformålet på 
valglisten med formålene 

Måltider… Ved at sætte værdien af disse felter til 1 defineres de enkelte 
måltider som værende arbejdsgiverbetalte på de rejsedage, som 
rejseformålet er gældende for 

 

I skærmbilledet herunder vises et eksempel på et rejseformål (Messe), hvor der automatisk gøres fradrag 
for gratis måltider. Det er naturligvis op til de enkelte institutioner, hvad deres rejseformål skal hedde, 
og hvilke der skal opsættes med automatisk fradrag for måltider samt hvilke måltider, det i givet fald 
drejer sig om. 

 
Medarbejderne kan efterfølgende fjerne afkrydsningen for de måltider, de selv har betalt for, og som 
derfor er omfattet af dækningen via time- og dagpenge. 

5.8.4 Rejse|Valutaer… 

 
For at rejseomkostninger kan indtastes i fremmed valuta, indeholder RejsUd-systemet et kartotek over 
valutakoder (ISO-standard 4217). 
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Eventuelle nye valutakoder, der måtte tilkomme hen over tid, skal oprettes manuelt af systemets 
administratorer, ligesom koder, der udgår, skal inaktiveres ved at afkrydse boksen ”Ikke i brug”, jf. 
nedenfor. 

  
Systemets valutakoder bruges endvidere, når der importeres elektroniske købstransaktioner, som er 
foretaget på kreditkort. I denne proces kontrollerer systemet, at valutakoden i transaktionen er oprettet 
i kartoteket. 

Valutakoder og deres tilhørende forklaringer kan findes flere steder på internettet. 

5.8.5 Rejse|Valutakurser… 

 
RejsUd-systemet kan holdes opdateret med valutakurser, der automatisk hentes til afregnings-
dokumenterne, når medarbejdere indtaster udgifter i fremmed valuta. Dette gælder for udgifter, der er 
betalt ved kontantudlæg af egen lomme eller med kontanter fra et forskud, der er overført til 
medarbejderens konto. 
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I valglisten for valutakoder vises først de koder, som medarbejderen tidligere har anvendt (favoritliste). 
Ved at klikke på linket Alle kan listen udvides til at vise den komplette liste over valutakoder, som er i 
brug i systemet. 

Medarbejderen kan justere kursen i feltet ”Egen valutakurs”, således medarbejderen ikke får for lidt 
tilbagebetalt, hvis den faktiske vekselkurs har været højere end systemets foreslåede kurs. Vekselkurser 
på importerede kreditkorttransaktioner kan dog ikke ændres, da disse kurser er fastsat af kreditkort-
selskabet. 

Efter behov kan RejsUd-systemets valutakurser opdateres dagligt. Dette gøres ved løbende at tilføje nye 
rækker med kombinationen af valutakode (Valuta-ID), startdatoen for kursen samt selve vekselkursen. 

 

5.9 Ny 

5.9.1 Ny|Person 
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For at sikre korrekt oprettelse af nye brugere (personer) i systemet indeholder administrationsmodulet 
en guide (wizard) til disse oprettelser. Administratoren guides igennem en række dialogvinduer, hvor 
relevante felter skal udfyldes. 

Nedenfor vises det første dialogvindue ud af syv.  

 
Felter til data, der ikke anvendes af Økonomistyrelsens institutioner, efterlades blanke (Markeret med 
rød gennemstregning) 

Adresse informationer er valgfri. 

Klik på knappen Næste >> for at gå til næste dialogvindue. 

I det næste dialogvindue angives en eksisterende person/bruger, fra hvem diverse standardværdier kan 
kopieres. Det er en god ide at vælge en person med samme rettigheder som den person man er ved at 
oprette. 

 
Efter klik på knappen ”Hent…” kan personen søges og vælges. 
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Når ”kopieringspersonen” er valgt og hentet, vises vedkommendes standardværdier, som herefter kan 
tilpasses den nye person, man er i færd med at oprette. 

 
Det næste trin, nr. 4, anvendes ikke for Økonomistyrelsen, hvorfor der i dette dialogvindue blot skal 
klikkes på Næste >> 

 
 

I trin 5 tilpasses den nye persons standardværdier for regnskabsdimensioner. 
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Værdierne ændres ved enten at dobbelt-klikke med musen på cellen eller ved at markere cellen og 
trykke F2 på tastaturet (samme genvej som til redigering af en celle i regnearksprogrammet Microsoft 
Excel). 

VIGTIGT: Det er vigtigt, at brugerens/personens personalekreditornummer/-kode bliver angivet 
korrekt og i den rigtige gruppe (Kreditor), da man ellers risikerer bogføringsfejl i Navision Stat. 

VIGTIGT: Det er vigtigt at der altid står 2000 i Periode kolonnen. 

Der kan i trin 6 oprettes et kreditkort for medarbejderen. Afkryds boksen ”Opret kreditkort” for at 
åbne felterne for indtastning. 
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I sidste trin, nr. 7, skal oprettelsen af den nye person bekræftes. Dette giver samtidig en sidste mulighed 
for at fortryde (ved i stedet at klikke på Luk-knappen). 

 

 

 

5.9.2 Ny|Behandler… 

 
”Behandler” er i denne sammenhæng en samlebetegnelse for personer i systemet, der har en rolle i 
afregningsdokumenternes work-flow for kontrol og godkendelse. 

En behandler kan indgå i flere forskellige work-flows, som skal tilpasses, såfremt behandleren ophører 
med sit ansættelsesforhold eller hvis behandleren eventuelt skifter afdeling/kontor/sted internt i 
organisationen. 

Målet med guiden under dette menupunkt er derfor at lette administrationen af tilpasning af personer, 
der har en eller flere roller i et eller flere work-flows. 

Det første trin er at markere den behandler, hvis rolle skal fjernes fra alle de work-flows, som vedkom-
mende indgår i. Behandleren kan dog også blot fjernes fra et udvalg af disse work-flows. 
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Ved at klikke på de enkelte kolonneoverskrifter kan listen med behandlere sorteres i stigende alfabetisk 
orden i forhold til kolonnens indhold. Klik igen på samme overskrift for at ændre sorteringen til 
faldende orden. Genvejstaster for sortering på kolonner: Ctrl+kolonnenummer, f.eks. Ctrl+2 for at 
sortere på behandlerens navn. 

Personen kan enten markeres ved klik med musen eller via genvejstaster: Tast begyndelsesbogstavet for 
teksten i den kolonne, hvor sorteringen er aktiv (kolonne 1, Person-ID, er standard). 

Tast begyndelsesbogstavet flere gange for at ”hoppe” mellem de tekster, er begynder med bogstavet 
(hvis f.eks. flere personer hedder Rasmussen til efternavn, og den første person på listen med dette 
efternavn ikke er den ønskede behandler, der skal erstattes). 

Hold Shift-tasten nede og skriv flere på hinanden følgende bogstaver i teksten for at søge mere 
nøjagtigt, f.eks. Shift+b-e-c-h for at gå direkte til personen med efternavnet Bech. 

I trin 2 vælges de work-flows (persongrupper), hvori behandleren skal erstattes. Alle persongrupper kan 
vælges med genvejstasten Ctrl+A og fravælges med Ctrl+D. 

En markeret persongruppe, der vises med blå baggrund, kan vælges og fravælges ved tryk på 
mellemrumstasten (space). 

 
 

Med afkrydsning i boksen ”Opdatér persongruppernes navne” opdateres persongruppernes navngiv-
ning til at være efternavnene på de personer, der indgår i work-flowet for gruppens rejseafregninger. 
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I trin 3 kan eventuelle stedfortrædere, der måtte være opsat for behandleren, bibeholdes som 
stedfortrædere til den nye behandler, der erstattes med. 

 

 
 
Trin 4, 5 og 6 vedrører funktionalitet, der ikke som standard skal anvendes af Økonomistyrelsen, 
hvorfor der blot skal vælges Næste >> i disse tre dialogvinduer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I trin 7 vælges den person/behandler, der skal erstattes med. I dette dialogvindue vises kun de 
behandlere, der har de samme eller højere rettigheder i forhold til personen, der skal erstattes. 
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Processen afsluttes i trin 8 ved at bekræfte erstatningen med knappen Udfør. 

5.10 Årsskifte 

5.10.1 Årsskifte|Slet personer… 

 
Lige så vel som det skal sikres, at personer oprettes korrekt i systemet, skal det sikres, at de slettes 
korrekt. Eksempelvis kan personer, hvis bruger-id findes på afregningsdokumenter, for hvilke der 
stadig er opbevaringspligt, ikke slettes fra brugerkartoteket, med mindre afregningsdokumenterne først 
er blevet flyttet til et andet lagringsmedie og fjernet fra RejsUd-systemets database. Et bruger-id påføres 
et afregningsdokument, hvis personen er ”ejer” af dokumentet, eller hvis personen har været sekretær, 
kontrollant eller godkender på dokumentet. 
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Tilsvarende kan personer, hvis bruger-id optræder i de af systemets databases kartoteker, der inde-
holder opsætning af work-flows og stedfortrædere osv., heller ikke slettes, før disse referencer er 
fjernet. 

De personer, der fremgår af listen under dette menupunkt, er dog som udgangspunkt klar til at blive 
slettet, idet de er blevet kontrolleret under processen, hvor de blev markeret til sletning. 

 
Der kan stadig foretages en simulering, således den administrator, der udfører sletningen, kan fravælge 
eventuelle personer, der stadig har afregninger eller anden data i databasen, inden den endelige sletning 
gennemføres. 

Denne procedure med ekstra kontroller sikrer mod brudte/manglende referencer mellem tabeller i 
databasen, der ellers vil forårsage fejlmeddelelser i systemet med deraf følgende tidsspilde til fejlretning. 

5.10.2 Årsskifte|Slet afregninger pr. dato… 

 
 

Afregningsdokumenter kan slettes fra systemets base, når den lovpligtige opbevaringsperiode er 
udløbet, eller efter dokumenterne er blevet flyttet til et andet godkendt lagringsmedie. 

Før afregningsdokumenter kan slettes helt fra systemet, skal en administrator have flyttet dem til en 
særlig status kaldet ”Arkiveret”. 
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For at flytte dokumenter pr. dokumenttype til ”Arkiveret” skal man åbne Administrationsmenuen 

 
 

Man har herefter mulighed for at finde de dokumenter der har status ”Overført til NS” 

 

 
 

Ved at højreklikke på de eller de ønskede dokumenter kan status ændres til ”Arkiveret” 
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Det er op til enten ØSC’s eller de enkelte institutioners lokale administratorer, at bestemme hvor ofte 
afregningsdokumenter skal flyttes til arkiveringsstatus. 

Når menupunktet ”Slet afregninger pr. dato” vælges, fremkommer dette dialogvindue. 

 
Her vælges type og datokriterier for de afregningsdokumenter, der skal slettes. Inden afregningerne 
slettes, kan der foretages en test, hvorved systemet kontrollerer, om der er relationelle forhold i 
databasen, der forhindrer nogle af afregningerne i at blive slettet. 

 

5.10.3 Årsskifte|Slet afregninger enkeltvist… 

 
Under dette menupunkt kan en eller flere afregninger markeres enkeltvist og efterfølgende slettes. 
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Med knappen Retablér kan afregninger føres en dokumentstatus tilbage, dvs. til den status, der ligger 
før arkiveringsstatus. 

 

5.11 Kreditkorttransaktioner 

1. Sletning af transaktioner 
 

Advarsel dette bør undgås og bør kun bruges i meget 
særlige tilfælde 

 
Gå ind I menupunktet Afstemning/Forskudstransaktioner/Opdater Forskudstransaktioner 
Tryk på kikkerten. 
Angiv søgekriterier så din transaktion bliver til at finde og tryk på søg. 
Vælg din transaktion. Tryk på – tasten for at slette transaktionen 
 

2. Rette en transaktioner 
Gå ind i menupunktet Afstemning/Forskudstransaktioner/Opdater Fejltransaktioner 
Tryk på kikkerten. 
Angiv søgekriterier så din transaktion bliver til at finde og tryk på søg. 
Vælg din transaktion på listen der fremkommer. 
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For rejsekonto transaktioner skal man oftest finde fejlen ved at se på person ID eller rejsekonto 
ID. 
For almindelige kreditkort transaktioner vil fejlen ofte være kreditkortet der mangler eller er 
forkert. 
Når du har rettet transaktionen til. Så skal du trykke på disketten for at gemme. 
Husk når du er færdig med at rette alle transaktioner, så skal du vælge menupunktet importer 
fejltransaktioner, hvis du ønsker, at de skal komme ind i systemet med det samme. Alternativt 
kan du vente til næste dag, da systemet dagligt kontrollerer fejltransaktionerne, for at se om de 
er blevet rettet op. 
 

3. Importere fejltransaktioner. 
Når du har rettet dine transaktioner / oprettet kreditkort/rejsekonto så skal du importere 
fejltransaktioner. 
Dette gøres ved at vælge menupunkt /Forskudstransaktioner/Importer Fejltransaktioner 
Når du vælger menupunktet, går programmet i gang med at behandler fejltransaktioner, og når 
alle transaktioner er behandlet, får du én beskedboks, der fortæller dig hvor mange 
transaktioner, der er behandlet samt deres samlede værdi. 
 

4. Rette et rejsekonto ID/Rejsekonto. 
En almindelig fejl er at rejsekonto-ID i rejsud og hos CWT er forskellige. For at rette en 
rejsekonto hos en person skal du gå ind på menupunktet Stamdata/person/personer 
Tryk på kikkerten for at få søge kriterier frem. Vælg her initialer på den person hvis rejsekonto 
ID er forkert og tryk på søg knappen. 
Vælg personen og i feltet Rejsekonto-ID skrives det korrekte ID. 
 
Det kan også være at selve rejsekontoen mangler eller ændret. I alle tilfælde skal den oprettes. 
Vælg menupunktet Stamdata/person/kreditkort. 
Tryk på + tasten 
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I Kort-ID skrives det kreditkortnummer, som rejsekontoen har. 
Der skal IKKE vælges et personID. Dette er meget vigtigt, for ellers vil programmet ikke 
genkende kontoen som en rejsekonto. 
Under Korttype-ID vælges ”A    Rejse/flybilletkonto” som der ser ud på ovenstående billede. 
I fritekst kan du skrive en beskrivelse af kortet, dette specielt nyttigt for at kunne kende 
forskellige rejsekonto fra hinanden. 
Du skal til sidst trykke på diskette ikonet for at gemme rejsekonto opsætningen. 
 

 

5.12 Godkender/controller baseret på regnskabsdimension. 

 

Det første du skal være opmærksom på, når du vil benytte godkender/controller baseret på 
regnskabsdimension er, at dine grupper ikke må have et låst godkender hierarki.  

I et åbent hierarki kan brugeren vælge alle hhv. controllere / godkendere, men med godkender / 
controller funktionen kan du begrænse valgmulighederne, så brugeren kun kan vælge de godkendere / 
controllere, som er tilknyttet den valgte dimension. Brugeren vil dog stadig kunne vælge den sædvanlige 
godkender / controller, selvom denne evt. ikke er tilknyttet den valgte dimension (den sædvanlige 
godkender / controller er angivet i godkendelses hierarkiet i Persongruppe billedet). 

Det første du skal bestemme dig for er hvilken dimension, som du ønsker at benytte.  

Vælg menupunktet Stamdata/Firma/Indstillinger.  
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Her skal du sætte Administrator objektgruppe til at være den dimension du ønsker at basere dine 
godkendere/Controller på. 

Hvis du skal opsætte en controller, skal du vælge menupunktet Stamdata/Objekter/Objekt controller: 

  
 

 

Du får følgende vindue: 

 
Tryk på + knappen 

Du får nu et tomt vindue. I dokument-ID skal du vælge den dokumenttype, som controller skal 
kontrollere. 1= rejseafregning, 7=udgiftafregning 
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I objekt-ID angiver du dimensionsværdien, som gør det muligt at vælge den pågældende godkender. 

I person-ID vælger du controllerens initialer. 

Startdato skal altid udfyldes med den dato, der angiver hvornår den pågældende controller skal gælde 
fra. Hvis det kun er et begrænset tidsrum, kan du også udfylde slutdatoen. 

 

Hvis det er en godkender du skal oprette, så skal du vælge menupunktet Stamdata/objekter/objekt 
godkender 

Herefter er proceduren den samme, som ved oprettelse af controlleren beskrevet ovenfor. 
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6 Godkendelseshieraki  

Denne vejledning viser, hvordan et godkendelseshierarki opbygges i RejsUd. Et godkendelseshierarki 
muliggør, at en given persongruppe kan have mere end én godkender tilknyttet.  

 

Det er nødvendigt at opbygge et godkendelseshierarki, idet RejsUd som standard er opbygget således, 
at en persongruppe kun kan have én godkender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formålet med oprettelsen af godkendelseshierarkiet er, at f.eks. 3 personer kan 
være godkendere for én og samme persongruppe, og de dermed kan godkende 
alle de afregninger, som medlemmerne af persongruppen opretter.  

 

Oprettelsen af et godkendelseshierarki består af tre led:  

 

1. Opret ny godkender. Opret en ny person, som har godkenderrettigheder. 

Den nye person er fiktiv og navngives efter den persongruppe, han skal være 

godkender for (f.eks. kan han navngives Godkender53, hvis han skal være 

godkender for Persongruppe53).   

2. Vælg persongruppes godkender. Gør den nyoprettede person fra step 1 

(Godkender53) til godkender for den ønskede persongruppe 

(Persongruppe53).   

3. Opret stedfortrædere. Gør de ønskede godkendere til stedfortrædere for den 

nyoprettede person fra step 1 (Godkender53).   

 

Denne vejledning tager udgangspunkt i en case, hvor det ønskes, at Ingrid H., 
Lene P. og Hans O. er godkendere for en persongruppe, der hedder 
Persongruppe53.  
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Fremgangsmåden i denne vejledning ville være den samme, hvis der skulle oprettes sekretærer eller 
kontrollanter for en persongruppe i stedet for godkendere.  

 

6.1  Opret ny godkender  

Som nævnt tidligere, tager denne vejledning udgangspunkt i, at Ingrid H., Lene P. og Hans O. skal være 
godkendere for Persongruppe53. 

 

1) Vi starter med at oprette en fiktiv bruger, som udelukkende fungerer som en ”skal” til at samle de tre 
brugere, som skal være godkendere for persongruppen.  
 

Gå ind under Stamdata > Ny > Person 

 

 

 

2) Opret den nye godkender-person. Du behøver kun at udfylde de felter, der er markeret med rød pil.  
 

Navngiv personen noget sigende. I dette eksempel skal brugeren fungere som godkender for 
Persongruppe 53, og navngives derfor Godkender53.  

Giv personen efternavn efter hans funktion (Godkender), og fornavn efter den gruppe, han skal være 
godkender for (i dette tilfælde Persongruppe 53).  

Det er vigtigt, at du indtaster en adgangskode, da man ellers kan logge ind som brugeren uden 
adgangskode og have den samme systemadgang, som godkender-personen er tildelt. 
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3) Klik på Næste (skal ikke redigeres):  

 

 

 

4) Du behøver kun at udfylde de felter, der er markeret med rød pil. Hvis du skal oprette en sekretær eller 
en kontrollant, så vælg ”Sekretær” eller ”Kontrollant” under Rettighed, Dokumentgruppe og 
Menustruktur.  

 

Under Persongruppe skal du vælge den gruppe, som brugeren skal være godkender for.  

 

Klik herefter på Næste.  



 

Administrator Manual  97 (111) 

  

  

   

 

      Basware A/S  Jægersborgvej 66B  DK-2800 Lyngby, Denmark  Tel. +45 7022 9955   Fax +45 7022 9956   www.basware.dk 

 

 

 

 

5) Klik på Næste (skal ikke redigeres):  
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6) Indtast ”2000” i Periode-feltet, hvis det ikke står der i forvejen.  
 

Klik på Næste.   

 

 

 

7) Klik på Næste (skal ikke redigeres):  
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8) Så er brugeren oprettet.  
 

 

 

Den fiktive 

godkenderperson er nu oprettet, og næste skridt er at definere, at denne bruger skal være godkender for 
Persongruppe53.  

 

6.2 Vælg persongruppes godkender 

Efter at vi har oprettet en ny bruger (Godkender53), som har godkendelsesrettigheder, vises nu, hvordan 
denne bruger gøres til godkender for Persongruppe53.   

 

1) Vi skal indledningsvist finde Persongruppe53.  
 

Gå ind under Stamdata > Person > Persongrupper.   
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2) Søg efter persongruppen ved at klikke på kikkerten.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Find persongruppen og klik på OK.  
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4) Vælg Rejseafregning og klik på Redigér  
 

Vær opmærksom på, at du efterfølgende skal gentage de næste steps for Udgiftsafregning også.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Vælg den nyoprettede bruger, Godkender53, som godkender for gruppen. Klik herefter på OK.  
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6) Vælg Nej til at ændre navnet på gruppen 
 

 

 

 7) Gentag steps 4-6 for Udgiftsafregning.  

Vi har nu oprettet en ny bruger med godkenderrettigheder (Godkender53) (step 1), og gjort denne bruger 
til godkender for Persongruppe 53 (step 2).  

 

Sidste step er at gøre Ingrid P., Lene L og Hans O. til stedfortrædere for Godkender53.  Herefter vil de 
tre brugere kunne godkende alle afregninger, som brugerne fra Persongruppe53 opretter.  

  

6.3 Opret stedfortrædere 

I dette afsnit vises, hvordan én af de tre brugere - Ingrid P., Lene L og Hans O.- gøres til stedfortrædere 
for Godkender53. De følgende steps skal gennemgås for alle tre brugere før de kan blive stedfortrædere 
for Godkender53, og dermed godkende Persongruppes53’s afregninger.   

 

 

1) Indledningsvist skal det sikres, at Ingrid P. også selv har godkenderrettigheder. Dette gøres under 

Stamdata > Person > Personer.  
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2) Find herefter den person, som skal være godkender, og giv vedkommende godkenderrettigheder:  
 

 

 

3) Gå ind under Stamdata > Person > Stedfortrædere.  
 

 

 

Her skal vi definere, hvem Inge (initialer INSTO) skal være stedfortræder for. Hun skal sættes som 
stedfortræder for den fiktive bruger Godkender53, som vi oprettede i step 1.  
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4) Tryk på ”+”-tegnet for at oprette en ny stedfortræder.  
 

 

 

5) Under StedfortræderID tilføjes den person, som skal være stedfortræder (i dette tilfælde Inge), mens 

der under PersonID tilføjes den person, som Inge skal være stedfortræder for (i dette tilfælde 

Godkender53).  
 

 

 

Tryk på den lille diskette for at gemme.  

Så er godkenderhierarkiet opsat, og Inge kan godkende afregninger for alle personer, som er tilhører 
Persongruppe53. 

 

Gentag steps 1-5 for samtlige brugere, der skal være godkendere. 
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7 Objektforbindelser  

Denne vejledning viser, hvordan objektforbindelser opsættes i RejsUd. Opsætningen af objektforbindelser 
mellem dimensioner har til formål at sikre, at brugeren kun får vist relevante dimensionsværdier. Dermed er 
der mindre risiko for, at brugeren begår en fejl eller bliver overvældet af for mange muligheder.  

 

I eksemplet ses en objektforbindelse mellem dimensionerne Sted og Projekt. I RejsUd er det defineret, at 
såfremt brugeren i Sted-dimensionen har valgt en værdi, der er i intervallet mellem 1600 og 1699, så skal 
der kun vises dimensionsværdier i Projekt-feltet, der er i intervallet mellem 16000 og 16999.  
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7.1 Definér hovedgruppe 

I denne vejledning tages der udgangspunkt i, at vi vil oprette en objektforbindelse mellem dimensionerne 
Sted og Projekt: Hvis brugeren vælger en Sted-dimensionsværdi, der starter med 16XX (f.eks. 1610), så skal 
der i Projektdimensionen kun vises værdier, der starter med 16XXX.  

Med andre ord: Vi vil gerne definere, at hvis der vælges en Sted-værdi inden for intervallet 1600 og 
1699, så skal der kun kunne vælges Projektværdier i intervallet 16000 til 16999.  

1) Indledningsvist er det nødvendigt at definere, at Projekt-dimensionen skal have Sted-dimensionen 

som hovedgruppe.  Dette gøres under Stamdata > Objekter > Objektgrupper 

 

2) Klik på kikkerten og vælg den objektgruppe (dimension), hvis værdier skal afhænge af den valgte 

værdi i en anden dimension. Idet vi i dette eksempel ønsker, at Projekt-dimensionens værdier skal 

afhænge af, hvad der er valgt i Sted-dimensionen, vælger vi objektgruppen Projekt: 

 

 

 

 

 

 

Herefter kan du se 
dimensionens opsætning. 
Bemærk HovedgruppeID’et.  



 

Administrator Manual  107 (111) 

  

  

   

 

      Basware A/S  Jægersborgvej 66B  DK-2800 Lyngby, Denmark  Tel. +45 7022 9955   Fax +45 7022 9956   www.basware.dk 

 

 

3) Vælg Hovedgruppe-ID for dimensionen.  

Idet vi i dette eksempel ønsker, at Sted-dimensionen har indflydelse på, hvilke værdier der vises i 
Projekt-dimensionen, vælges Sted som hovedgruppe for Projekt-dimensionen:  

 

Klik på disketten, og luk vinduet.  

Du skal være opmærksom på rækkefølgen af dine dimensioner. Sted-dimensionen kan være hovedgruppe 
for Projekt, idet Sted er placeret før Projekt i kontostrengen:  

 

I ovenstående eksempel ville Sted også kunne fungere som hovedgruppe for Formål, men ikke for 
Delregnskab. Bemærk også, at en dimension kun kan have én hovedgruppe, dvs. der er højst én anden 
dimension, der kan have indflydelse på, hvilke værdier der bliver vist i dimensionsfeltet.  
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7.2 Definér objektforbindelser 

I forrige afsnit sammenkoblede vi Sted-dimensionen og Projekt-dimensionen. I dette afsnit definerer vi, at 
hvis der vælges en Sted-værdi inden for intervallet 1600 og 1699, så skal der kun kunne vælges 
Projektværdier i intervallet 16000 til 16999. 

4) Gå ind under Stamdata > Objekter > Objektforbindelser 

 

5) Klik på ”+”-tegnet for at tilføje en ny objektforbindelse 
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6) For at oprette en ny objektforbindelse, skal 6 felter udfyldes. Vi starter med de 3 første, som alle 

omhandler den dimension, som skal være afgørende for, hvad der vises i en anden dimension.   

 

I. GruppeID: Vælg den dimension, hvis værdi skal afgøre, hvilke dimensionsværdier, der skal kunne 
vælges i en anden dimension. 

 

I eksemplet er dimensionen Sted valgt, idet vi ønsker, at den valgte værdi i denne dimension skal 
være afgørende for, hvilke værdier vises i Projekt-dimensionen.   

 

II. Objekt-ID: Vælg den dimensionsværdi, som er den første i intervallet af dimensionsværdier for 

GruppeID’et.    
 

I eksemplet er indtastet 1600, idet en given værdi i intervallet mellem 1600 og 1699 i Sted-
dimensionen skal afgøre, hvad der vises i Projekt-dimensionen.   

 

III. Maks. Objekt-ID: Vælg den dimensionsværdi, som er den sidste i intervallet af dimensionsværdier for 

GruppeID’et.  
 

I eksemplet er indtastet 1699, idet en given værdi i intervallet mellem 1600 og 1699 i Sted-
dimensionen skal afgøre, hvad der vises i Projekt-dimensionen.   
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7) Dernæst skal det defineres, hvilke værdier der skal vises i Projekt-dimensionen, såfremt der er valgt 

en værdi mellem 1600 og 1699 i Sted-dimensionen.  

 

A. Forbindelsesgruppe: Vælg den dimension, hvis værdier skal afhænge af, hvad der er valgt i en 

anden dimension.  
 

I eksemplet er dimensionen Projekt valgt, idet vi ønsker, at værdierne i denne dimension afhænger 
af, hvad der er valgt i Sted-dimensionen 

 

B. Forbindelsesobjekt-ID: Vælg den dimensionsværdi, som skal være den første i intervallet af 

dimensionsværdier for Forbindelsesgruppen.    
 

I eksemplet er indtastet 16000, idet der skal vises dimensionsværdier i intervallet 16000 og 16999 i 
Projektdimensionen.  

 

C. Maks. forbindelsesobjekt-ID: Vælg den dimensionsværdi, som skal være den sidste i intervallet af 

dimensionsværdier for Forbindelsesgruppen.    
 

I eksemplet er indtastet 16999, idet der skal vises dimensionsværdier i intervallet 16000 og 16999 i 
Projektdimensionen.  

 

 

Således har vi defineret, at der i Projektdimensionen vil blive vist værdier i intervallet mellem 16000 og 
16999, såfremt der er valgt en værdi i Sted-dimensionen i intervallet mellem 1600 og 1699.  
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7.3 Tips, råd og regler 

 

Forhold du skal være opmærksom på:  

 

1) Eksemplet i denne vejledning har taget udgangspunkt i, at såfremt man valgte en værdi mellem 

1600 og 1699, så skulle man kun kunne vælge et specifikt interval i Projekt-dimensionen. Men hvis 

vi ønskede, at dimensionværdierne f.eks. skulle være mellem 800 og 1699, så ville vi skulle oprette 

to objektforbindelser: Én for 800-999 og én fra 1000 til 1699. Dette skyndes, at der skal være det 

samme antal cifre i ObjektId’et og Maks. objektID. Det samme gælder for ForbindelsesobjektID og 

Maks. Forbindelsesobjekt.  
 

2) I vejledningen arbejdede vi med intervaller (både for Sted-dimensionen og Projekt-dimensionen). 

Hvis intervaller ikke er ønskeværdige, skal der bare indsættes den samme værdi i ObjektId/ Maks. 

objektID og ForbindelsesobjektID/Maks. forbindelsesobjektID.  
 


