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For at inaktivere en transaktion kan man fjerne markeringen i tjekboksen ”Kan behandles”. 
Dette vil få transaktionen til at forsvinde fra brugerens oversigt over åbne transaktioner, og 
transaktionen vil stadig ligge i systemets database, således den senere kan aktiveres efter 
behov. 
 
Ønsker man helt at slette en transaktion, kan dette gøres ved at klikke på minus-knappen 
og bekræfte handlingen. Efter en transaktion er slettet på denne måde, kan den ikke 
genskabes eller retableres i systemet igen, så man skal være 100 procent sikker, før man 
sletter transaktionen. 
 
Transaktioner, der ønskes slettet eller gjort inaktive, kan søges frem ved at klikke på 
kikkert-knappen og angive et eller flere af de mulige søgekriterier (se skærmbilledet på 
næste side). 
 
Hvis et søgekriterium ikke udfyldes vil det blot betyde, at alle værdier for kriteriet medtages 
i søgningen. Kriterierne bruges således til at indsnævre søgeresultatet. 
  



Skærmbilledet til søgning efter kreditkorttransaktioner er vist herunder. Efter udfyldelse af 
et eller flere af kriterierne startes søgningen ved at klikke på knappen Søg. 
 

 
 

Enhed En enhed i RejsUd er det samme som et regnskab i Navision 
Stat, dvs. defineret ved et regnskabs-EAN-lokationsnummer 

Korttype Korttype er f.eks. Danske Bank MasterCard eller Rejsekonto 

Kreditkort Kreditkortnummer evt. i et interval (angiv fra nummer til nummer 
i de to felter) 

Person Initialer (interval fra og til) for den/de person(er) som ”ejer” 
transaktionerne 

Status I status kan vælges om man vil søge efter åbne eller afregnede 
transaktioner 

Transaktions-ID Dette er RejsUd-systemets interne transaktionsnummer, som 
tildeles transaktionerne i en fortløbende nummerserie, når de 
indlæses i systemet. Der kan søges efter transaktioner i et 
angivet interval 

Nøgle Dette er en unik transaktionsnøgle, som er fastsat af 
kreditkortudbyderens system 

Transaktionsdato Datointerval for transaktionens hændelse 

Bemærkning nr. Følgeseddelnummer fra rejsebureau (findes kun på 
rejsekontotransaktioner) 

Kan ikke behandles Markér denne tjekboks for kun at søge efter transaktioner, som 
er gjort inaktive 


