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Hvad er en rejsekonto? 
En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning af en institutions rejser 

og andre udgifter til Carlson Wagonlit travel (CWT).  Rejsekontoen anvendes altså frem for at modtage E-

faktura fra CWT. 

Hvorfor bør jeg have en rejsekonto? 
Der er flere fordele ved at have en rejsekonto. Da opkrævningen foregår via et virtuelt kreditkort, er der 

mulighed for at få transaktionerne med ind i RejsUd systemet. Derved kan udgifterne afregnes på den 

relevante rejse- eller udgiftsafregning. Det giver et bedre overblik over rejsens totale omkostninger for 

institutionen. Transaktionerne vil blive sendt til RejsUd fra banken, ligesom det er muligt med almindelige 

kreditkorttransaktioner at blive fordelt på de brugere, som transaktionerne vedrører. Brugerne kan således 

selv udarbejde afregningerne og afregne transaktionerne. 

 Rejsekonto giver således også mulighed for, at brugerne påsætter den relevante kontering på den enkelte 

transaktion. Det betyder, at fakturamanageren, som modtager og godkender fakturaer fra banken i 

fakturahåndteringssystemet, ikke længere skal omkostningsføre transaktionerne. Fakturamanageren skal 

blot godkende dem og sætte dem på mellemregningskontoen. 

Hvordan fungerer rejsekontoen? 
Rejsekontoen bliver brugt af CWT til at opkræve for de køb, der foretages.  Når institutionen køber en rejse, 

hotel eller lignende, vil CWT altså opkræve betalingen via rejsekontoen hos Danske Bank. Herefter opdeles 

processen i betaling og omkostningsføring, som kan deles i 4 processer: 

1) Betalingen: Danske Bank sender opkrævningen videre som en samlefaktura til institutionens 

fakturahåndteringssystem en gang om måneden. Her modtager fakturamanageren fakturaen, 

godkender transaktionerne og sender dem derved til betaling. Fakturamanageren 

omkostningsfører samtidig transaktionerne på en mellemregningskonto i Navision, oprettet til 

dette formål. 

2) Omkostningsføringen: Danske Bank sender også transaktionen til RejsUd systemet. Danske Bank 

sender transaktioner på dagligt basis, og de kaldes derfor Forskudstransaktioner i RejsUd. I RejsUd 

fordeles transaktionerne til de korrekte brugere på baggrund af et rejsekonto ID, der er oprettet på 

brugerens profil i CWT og i RejsUd. Der skal altså være match på dette ID, for at transaktionerne 

fordeles korrekt. Når transaktionerne ligger på brugeren, vil det være muligt at vedhæfte dem som 

en udgift på en udgifts- eller rejseafregning. På den måde, påsættes en kontostreng med de 

forskellige relevante dimensionsværdier. Der påsættes også en udgiftstype i RejsUd, som definerer 

hvilken finanskonto, der skal belastes af udgiften. Transaktionen konteres samtidig på den 

relevante mellemregningskonto, som også rammes af fakturahåndteringssystemet. 

3)  Kontrol og godkendelse: I RejsUd sker der en kontrol og godkendelse af afregningerne, hvilket 

betyder, at rejsekontotransaktionerne i denne proces godkendes af den relevante person. 

Rejsekontotransaktionerne er altså betalt, omkostningsført og godkendt, når de har været gennem 

de to systemer. De er derved klar til bogføring i ØSC. 
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4) Bogføring: Når posterne sendes fra RejsUd til Navision, rammer de den i RejsUd opsatte 

kontostreng, og er derved omkostningsført. De rammer desuden mellemregningskontoen, som 

regnskabsteamet derved kan afstemme.  

Bemærk: Det anbefales, at der oprettes en udgiftstype i RejsUd til at afregne management fee til CWT. Det 

skyldes, at dette fee pålægges moms, hvilket ikke er tilfældet med selve rejse/hotel prisen. Management fee 

skal derfor ramme en finanskonto i Navision, hvorpå det er opsat, at momsen skal afløftes. 

Hvordan får jeg en rejsekonto? 
En institution, som ønsker en rejsekonto, skal følge disse tre trin: 

1) Bestilling af rejsekontoen: Institutionen skal henvende sig til sit regnskabsteam, og bede teamet 

bestille rejsekontoen i Danske Bank. Institutionen vil modtage en kvittering fra Danske Bank for 

oprettelsen af Rejsekontoen, hvor kortnummeret er angivet, samt hvilken SKB konto, rejsekontoen 

krediterer. Danske Bank giver i samme omgang CWT besked om, at rejsekontoen nu kan anvendes. 

Det er aftalt med CWT, at de kontakter institutionen, før de begynder at anvende Rejsekontoen til 

opkrævning. 

2) Oprettelse af mellemregningskonto: Institutionen skal derudover sørge for at oprette en 

mellemregningskonto i Navision, som anvendes til afstemning af rejsekontotransaktionerne. Denne 

konto skal anvendes i RejsUd og fakturahåndteringssystemet således, at de poster, som er 

behandlet igennem de to systemer, kan afstemmes af regnskabsteamet. Mellemregningskontoen 

skal oprettes via den decentrale indrapportering (DDI) i Navision af institutionen.  

3) Bestilling af transaktionsdata: Institutionen skal afgive bestilling af transaktionsdata fra Danske 

Bank til RejsUd. Dette gøres også gennem kontakt til regnskabsteamet. Regnskabsteamet benytter 

Business Online ved bestillingen af transaktionsdata.  Ved afkrydsning kan det angives, om en 

institution ønsker at modtage transaktionsdata for henholdsvis deres kreditkort, virtuelle kort eller 

Rejsekonto. Det er desuden vigtigt, at den korrekte dato for første afsendelse af transaktioner 

angives korrekt.  

Danske Bank sørger herefter for, at der fremsendes transaktionsdata fra banken til RejsUd (leverandøren 

Basware). I RejsUd deles transaktionerne ud til den relevante person på baggrund af Rejsekonto ID’et. Den 

rejsende kan så efterfølgende håndtere transaktionerne i RejsUd, og sætte dem på den relevante afregning 

med korrekt omkostningsføring.  

Carlson Wagonlit Travel 

For at få rejsekontoen til at fungere korrekt er det vigtigt, at institutionens oplysninger hos CWT er 

opdaterede. Når kunden ansøger om Rejsekonto i Danske Bank, modtager CWT automatisk en fuldmagt 

med rejsekontoens kortnummer fra NETS (tidligere PBS), der varetager denne del af aftalen for Danske 

Bank. CWT vil derefter kontakte institutionen for at verificere, at rejsekontoen skal anvendes til 

opkrævning. Det er dog altid en god ide for institutionen at kontakte CWT for at sikre sig, at rejsekontoen 

anvendes fra det ønskede tidspunkt. 
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Administration af data hos CWT 

Alle ministerområder har en fælles portal på statens rejseportal, hvorunder deres institutioner er opdelt i 

egne databaser, kaldet en CWT rejsekonto. For at Danske Bank rejsekontotransaktionerne kommer korrekt 

ind på brugerne i RejsUd, er det meget vigtigt, at deres Rejsekonto ID er overensstemmende mellem 

RejsUd og CWT databasen. Det er muligt for institutionen at administrere og rette i begge databaser. I 

RejsUd sker dette gennem administratormodulet, som RejsUd administratorerne i institutionen har adgang 

til, og i CWT sker adgangen gennem CWT Portrait, CWT’s online administratorsystem. For mere information 

henvises der til Økonomistyrelsens Vejledning i oprettelse og vedligeholdelse af rejseprofil hos CWT, som 

findes på www.oes.dk/systemer/rejsud/vejledninger,  samt til CWT’s Vejledning i brugeradministration som 

findes på CWT’s hjemmeside for brugeradministration CWT Portrait. Man logger ind hertil på adressen 

http://connect.carlsonwagonlit.com/?58130 og hvis institutionens brugere mangler et login rekvireres det 

ved at skrive en mail til staten.dk@contactcwt.com. 

Håndtering af eksterne rejsende 

Nogle institutioner bestiller rejser og/eller hotel gennem CWT til eksterne. Dette giver nogle 

problemstillinger ift. de rejsendes rejsekonto ID, og derved behandlingen af deres transaktioner i RejsUd. 

Der er tre forskellige muligheder for at løse dette problem: 

1. Den anbefalede løsning er at oprette den eksterne både i CWT databasen og i RejsUd med 

matchende rejsekonto ID. Således kommer transaktionerne fra Rejsekontoen ind på den rejsendes 

profil i RejsUd og kan afregnes enten af den rejsende selv eller af en opsat sekretær for denne i 

RejsUd. 

2. Hvis man ikke ønsker at oprette de eksterne i CWT og RejsUd, kan man ved rejsebestillingen få 

skrevet gæst/ekstern i rejsekonto ID feltet. Derved vil transaktionerne gå på fejllisten i RejsUd. 

Administratoren i RejsUd kan derefter lægge transaktionerne ud på den bruger, som skal have 

mulighed for at afregne og omkostningsføre dem. 

3. En tredje mulighed, hvis institutionen ikke ønsker at oprette de eksterne, er at opgive fx 

rejsebestillerens rejsekonto ID eller RejsUd administratorens rejsekonto ID ved bestilling af en 

rejse. Derved vil transaktionerne i RejsUd gå til den person, hvis Rejsekonto ID der er blevet påsat. 

Personen kan herved afregne og omkostningsføre transaktionerne i RejsUd. 

Den anbefalede proces er at oprette de eksterne i begge systemer, og derved få afregningen af udgifterne 

ind på den korrekte person. Derved kan de eksterne også selv udarbejde afregningen i RejsUd og fx også få 

udbetalt en eventuel godtgørelse. Hvis man ikke ønsker, at eksterne skal afregne gennem RejsUd, eller 

have adgang dertil, kan dette opsættes ved, at tildele dem rettigheden ”rejsende uden systemadgang” 

(rolle 12 i rettigheds ID på personens personkort i RejsUd administratormodulet). Ved denne opsætning 

skal en sekretær udarbejde afregningen for den rejsende.   
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Bilag 1: Flowdiagram over oprettelse/opsætning af Danske Bank Rejsekonto 

 

 


