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Indledning 

 Når Rejse- og Udlægsmodulet i RejsUd implementeres i institutionen, sørger RejsUd teamet i 

Økonomistyrelsen for at de rejsende medarbejderes rejseprofil inklusiv Rejsekonto-ID fra 

opsætningsarket, videresendes til statens rejsebureau; Carlson Wagonlit Travel (CWT). CWT opretter 

gebyrfrit de rejsendes rejseprofil i CWT’s rejsedatabase, kaldet CWT Portrait.   

Rejsekonto-ID - det samme som dine initialer i RejsUd 

For at jeres rejseadministration kan fungere effektivt, er det helt afgørende, at den rejsendes 

Rejsekonto-ID er opdateret og korrekt, da medarbejderens Rejsekonto-ID anvendes som nøgle hos 

CWT ved bestilling af rejsen samt ved fremsendelse af rejseplan til den rejsende. Rejsekonto-ID’et er 

også knyttet til jeres institutions rejsekonto, der føres i Danske Bank, og dermed vigtig for korrekt 

fakturering. Den rejsendes Rejsekonto-ID vil som hovedregel være lig med de initialer, der er registreret 

i RejsUd. Såfremt Rejsekonto-ID’et ikke er korrekt, vil det give fejl og gener for den rejsende og jeres 

institutions rejseadministrationen, der herefter skal fejlrette oplysningerne. 

Som institution er I de eneste, der kender til ændringer i jeres organisation. I har dermed ansvaret for at 

melde ændringer både til CWT og via administrationsmodulet i RejsUd. For at give jer de bedste og 

mest fleksible forudsætninger for at vedligeholde den rejsendes stamoplysninger, har I som bekendt 

adgang til selv at foretage rettelser via administrationsmodulet i RejsUd, og alle får nu også on-line 

adgang til CWT Portrait, der indeholder de rejsernes rejseprofiler.   

Administrators rolle 

Når jeres institution er gået i drift med RejsUd, er det administrators rolle at vedligeholde jeres rejsedata 

på CWT Portrait og RejsUd for at reducere risikoen for, at der opstår fejl i processen fra 

rejsebestillingen til rejseafregningen. Derfor er det vigtigt, at I løbende vedligeholder ændringer som led 

i vedligeholdelsen af CWT Portrait. Der skal typisk ske opdateringer i forbindelse med nyoprettelse, 

ændringer af eksisterende profiler, ansættelse af nye medarbejdere og sletning af medarbejdere, der 

forlader institutionen.  

Vi anbefaler, at I i institutionen etablerer en hensigtsmæssig proces for, at administrator informeres før 

ændringerne i jeres institution træder i kraft, så opdateringer kan ske i RejsUd’s 

rejseadministrationssystem og CWT Portrait.  

Som udgangspunkt er det administrators rolle at vedligeholde jeres institutions rejsedata. I kan også 

beslutte, at hver enkelte rejsende vedligeholder sin egen rejseprofil i CWT Portrait. Administrator skal 

så give den rejsende adgang til CWT Portrait, så både administrator og medarbejder kan vedligeholde 

medarbejderprofilen i CWT Portrait.  

For institutioner, der er færdigimplementeret og sat i drift, og som beder CWT om at opdatere 

rejseprofilen for den rejsende i CWT Portrait, vil CWT fra d. 14. februar 2011 opkræve et 

servicegebyr på 75 kr. plus moms. Gebyret opkræves pr. faktura. 

Har den rejsende ikke en rejseprofil med Rejsekonto-ID ved bestilling af rejsen, er det aftalt, at CWT’s 

rejsekonsulent vil informere den rejsende om at henvende sig til sin administrator for at få oprettet en 

Rejse-profil herunder sit Rejsekonto-ID. Såfremt den rejsende alligevel beder CWT om at 
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oprette/ajourføre Rejsekonto-ID’et, beregnes som nævnt et servicegebyr af CWT, men servicegebyret 

gælder alene for institutioner, der er sat i drift og beder CWT foretage opdateringen for dem. Bemærk, 

opsætning af rejseprofiler i implementeringsfasen er ikke gebyrbelagt.  

Servicegebyret bliver opkrævet pr. faktura med teksten Profilhåndtering – Staten. 

Udover vedligeholdelsen af det vigtige Rejsekonto-ID, er der mulighed for at supplere rejseprofilen 

med information om præferencer i forhold til den rejsendes placering i flyet, ønsker om mad på flyet, 

opdatere kontaktoplysninger, så CWT kan orientere om eventuelle forsinkelser, kreditkortoplysninger 

mv. Disse oplysninger kan være nyttige for den rejsende at have i CWT Portrait.  

CWT Portrait 

Adgang til CWT Portrait opnås gennem CWT - https://sbt.carlsonwagonlit.com/thetravelersite?58130 

Alle RejsUd administratorer får adgang til CWT Portrait, og modtager pinkode og pasword pr. e-mail 

fra CWT.  

Har du ikke fået adgang, skal du sende en e-mail til staten.dk@contactcwt.com, der pr. email returnerer 

pinkode og password og link til CWT Portrait.  

På Statens rejseportal vil der være adgang til vejledningen i brugen af CWT Portrait CWT – profiler på de 

rejsende, kort vejledning til Statskunder med RejsUd. 

CWT beskriver i vejledningen: 

• Hvordan du logger på CWT Portrait 

• Hvordan du hurtigt og nemt opretter profiler på nye rejsende 

• Hvordan du finder en eksisterende profil og ændrer denne 

Hvordan du sletter en profil 

 

Introduktionskursus til CWT Portrait 

CWT afholder introduktion til CWT Portrait i form af web-ex kurser, hvor de gennemgår hvordan 

administrator benytter CWT Portrait. På Statens Rejseportal vil kommende kurser blive annonceret. 

Tilmelding sker via Statens 

Rejseportal:http://www.cwttravelerstaten.dk/traveler_dk_staten/2010_09/Statens_rejseportal  

. Ved tilmelding modtager administrator adgang til web-ex kurset via e-mail.  

Prisen pr. 1. marts 2011 er 300 kr. plus moms pr. kursusdeltager. 
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Sådan undgår du fejl 

I nedenstående skema har vi samlet en række mulige årsager til, at der kan forekomme fejl på rejsen i 

forhold til CWT. Vi har beskrevet, hvordan fejlen afhjælpes. 

Fejl: Løsning: 

De rejsende i RejsUd får ikke 

rejseplan/Rejsekontotransaktion ind på 

deres profil i RejsUd. 

Fejlen skyldes for det meste, at der ikke er overensstemmelse 

mellem det Rejsekonto ID, der er angivet i CWT databasen og 

RejsUd databasen. Administrator skal altså tilrette dette.  

Rejseplanen/Rejsekontotransaktionen 

rammer en forkert person i RejsUd. 

Dette skyldes enten, at der er oprettet forkerte rejsekonto ID i 

RejsUd/CWT databaserne, eller at rejsebestilleren ved bestilling 

af rejsen har angivet forkerte oplysninger. Det hænder i nogle 

tilfælde, at det er rejsebestilleren og ikke den rejsende, som 

modtager data i RejsUd. Det skyldes, at det er rejsebestillerens 

Rejsekonto ID, der er anvendt ved rejsens bestilling til CWT 

konsulenten. 

Min rejse faktureres forkert (internt i 

institutionen). 

Nogle institutioner anvender flere CWT rejsekonti fx til 

forskellige afdelinger/kontorer. Dette åbner op for, at der også 

kan faktureres/bestilles forkert i institutionen. Den rejsende vil 

på sin profil være oprettet på en specifik CWT rejsekonto, som 

han automatisk rejser på, hvis ikke andet angives. Men hvis den 

rejsende i en situation skal rejse på en anden rejsekonto, og 

derved evt. anden fakturering, skal det angives ved rejsens 

bestilling. Dette kan fejle, hvis rejsebestilleren glemmer at angive 

det, eller hvis rejsekonsulenten ikke ændrer rejsekontoen. Det er 

derfor vigtigt, at det angives tydeligt, hvilken CWT rejsekonto, 

der skal anvendes ved alle rejser. 

Min rejse faktureres forkert (ekstern 

fejlfakturering). 

Det er oplevet, at institutioner er blevet faktureret for ydelser, 

der er bestilt af en anden institution. Problemet har i alle tilfælde 

været, at det er en tidligere ansat, som har bestilt ydelsen, og at 

CWT har ikke fået angivet på personens profil, at 

ansættelsesforholdet er ophørt. Det kan derfor ikke understreges 

tilstrækkeligt, at det er yderst vigtigt løbende at opdatere data på 

sine CWT profiler, så de stemmer overens med virkeligheden. 

Hvis ansættelsesforholdet ophører, skal de slettes og Rejsekonto 

ID’et skal opdateres og nye personer oprettes. 
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Support 

Ved behov for support kan der rettes henvendelse til følgende: 

CWT’s Technical Support team: 

Email: tsc.dk@contactcwt.com 

Telefon: 7020 1987 

CWT’s Statsteam: 

Email: staten.dk@contactcwt.com 

Telefon: 3363 7777 

 

Økonomistyrelsen, RejsUd Teamet 

Februar 2011 

 

 


