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Introduktion 
 

Når kreditkorttransaktioner bliver indlæst i RejsUd, er der en række forhold, der 

kan føre til, at de ender på en fejlliste i stedet for på transaktionslisten. Når en 

transaktion ender på fejllisten, skal den behandles/ændres før en bruger kan se 

transaktionen og henføre den til en rejseafregning.  

 

Denne vejledning gennemgår de forskellige årsager til, at en transaktion ender på 

fejllisten, og viser, hvordan de rettes således at transaktionen fjernes fra fejllisten 

og efterfølgende kan afregnes af brugeren.  
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I RejsUd’s administratormodul findes en rapport, der giver et overblik over alle 

fejltransaktioner. Rapporten er sorteret efter årsagen til, at transaktionerne er fej-

let. Med udgangspunkt i denne rapport kan man udlede, hvordan en fejltransakti-

on skal behandles, for at den kan blive overført til listen over almindelige (ikke-

fejlede) transaktioner.   

 

Fejltransaktionerne kan være opdelt i følgende kategorier:  

 

 Ukendt kreditkort (skyldes oftest, at kreditkortet ikke er oprettet i RejsUd) 

 Ukendt person (skyldes oftest, at brugeren har et forkert RejsekontoID 

angivet hos CWT)  

 

Det noteres, at der kan være yderligere årsager til, at transaktioner ender på fejlli-

sten. Årsagerne beskrevet i denne vejledning er blot de mest gængse. Hvis du har 

problemer med at rette en specifik transaktion, kan du altid henvende dig til Råd-

givning & Support (oesrs@oes.dk).  

 

1.1 Hent fejlrapport 
 

For at trække den fejlrapport, der indeholder en liste over alle fejlede transaktio-

ner, skal du gå ind under Afstemning > Forskudstransaktioner > Fejlrapport (pr. 

fejltype):  

 

 
 

 

1 Fejltransaktioner 
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Tryk blot på OK for at hente rapporten frem:  

 

 
 

Rapporten lister alle transaktioner sorteret efter årsagen til, at de er fejlet. Neden-

for ses fejlrapporten med transaktioner, der er fejlet grundet ”ukendt person” og 

”ukendt kreditkort”.   

 

 
 

 

Bemærk transaktionsID’et i rapportens sidste kolonne. Dette ID identificerer 

transaktionen og det skal vi bruge, når vi efterfølgende skal finde transaktionen og 

rette den, så den bliver fjernet fra fejllisten.   

 

I de følgende 2 afsnit gennemgås, hvordan transaktioner rettes, hvis de er fejlet af 

følgende årsager:  

 

 Ukendt person 

 Ukendt kreditkort 
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Såfremt en transaktion er kommet på fejllisten under ”Ukendt person”, vil der 
som regel være tale om en transaktion fra Carlson Waggonlit (CWT). Transaktio-
nen er endt på fejllisten, idet brugeren er oprettet forkert hos CWT.  
 
For at forstå ovenstående er det vigtigt at have det klart, hvordan CWT og RejsUd 
er sammenkoblet: Hos både CWT og i RejsUd er brugerne oprettet med et unikt 
RejsekontoID, der identificerer brugeren. En bruger skal være oprettet med det 
samme RejsekontoID hos CWT og i RejsUd – ellers vil transaktioner fra CWT 
ende på fejllisten i RejsUd, idet der ikke kan findes et match.  
 
I RejsUd kan man se brugernes RejsekontoID under Stamdata > Person > Per-
son.  
 

 
 
Når man skal rette transaktioner, der er havnet på fejllisten på grund af ”Ukendt 
person”-fejlen, skal der laves rettelser, der dels sikrer, at fejlen bliver rettet her og 
nu for en specifik transaktion, og dels sikrer, at transaktionerne fremadrettet kom-
mer ind uden fejl.  
 

1) Her & nu: Transaktionen skal rettes, således at den bliver tilknyttet den 
rigtige person og fjernet fra fejllisten.  
 

2) Fremadrettet: Brugerens profil skal rettes hos CWT, således at transaktio-
nerne fremover kommer ind med korrekt RejsekontoID.  

 

2 Ukendt person 
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2.1 Case 
  
Gå ind under Afregning > Forskudstransaktioner > Fejlrapport (pr. fejltype).  
 
I eksemplet forneden kan ses en række CWT-transaktioner, der alle er havnet på 
fejllisten på grund af ”Ukendt person”-problematikken.  
 
Bemærk, at nogle transaktioner har et RejsekontoID angivet, mens andre ikke har. 
Bemærk også, at navnene på de rejsende fremgår i første kolonne, og at transakti-
onens ID står i sidste kolonne.  
 

 
 

 Den første transaktion – tilhørende Ulla (transaktionsID 294) – er ikke 
blevet sendt med noget RejsekontoID. Dette betyder, at Ulla er oprettet 
uden RejsekontoID hos CWT.  

 Den anden transaktion – tilhørende Erik (transaktionsID 295) – er sendt 
til RejsUd med RejsekontoID ”ERRA”.  

 
Begge brugere (Ulla og Erik) er oprettet forkert hos CWT: Ulla har slet ikke noget 
RejsekontoID, mens Erik er oprettet med et forkert RejsekontoID. På kort sigt 
skal vi dog først og fremmest rette de to transaktioner, så de bliver fjernet fra fejl-
listen og lagt ind under de rigtige brugere.  

2.1.1 Ret fejltransaktion 

 
Vi skal først finde de transaktioner, som vi vil redigere. Gå ind under Afstemning 
> Forskudstransaktioner > Opdatér fejltransaktion:  
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Tryk herefter på kikkerten for se listen over alle fejltransaktioner:  

 

 
 

Scroll ned og find din transaktion ud fra TransaktionsID’et i første kolonne. I det-

te tilfælde leder vi efter transaktionsID 294:  

 

 
 

I selve transaktionen skal man lægge mærke til de blanke felter: PersonID og 

RejsekontoID. Disse er ikke udfyldt, idet transaktionen kom ind med et Rejse-

kontoID, der ikke matchede nogen brugere i RejsUd. Opgaven er nu at vælge 

brugerens initialer fra dropdown-boxen for at rette transaktionen. Både for Per-

sonID og RejsekontoID:   
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Således har vi udfyld brugerens initialer:   

 

 
 

Tryk på disketten for at gemme.  

 

Det samme skal gøres for transaktion 295.  

2.1.2 Overfør transaktion 

 

Nu har vi rettet transaktionen, så den tilhører den rigtige bruger. Sidste skridt er at 

importere transaktionen fra fejllisten til den almindelige transaktionsliste: Gå ind 

under Afstemning > Forskudstransaktioner > Importér tilrettede transaktioner:  

  

  
 

Herefter vises, hvor mange transaktioner, der er blevet overført fra fejllisten på baggrund 

af den rettelse, vi har lavet. Transaktionerne kan nu afregnes af brugeren.  

 

 
 

2.1.3 Ret fejlen på lang sigt 

 

For at forhindre, at transaktioner kommer ind på fejllisten fremadrettet, skal per-

sonernes RejsekontoID rettes i CWT Portrait.  
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Såfremt en transaktion er havnet på fejllisten pga. ”Ukendt kreditkort”, skyldes 
det, at kreditkortet ikke er oprettet i RejsUd. Som regel skyldes dette, at brugeren 
har modtaget det nye kreditkort for nylig, og er begyndt at bruge det, inden admi-
nistratoren har nået at oprette kreditkortet i RejsUd.  
 
Når der kommer en transaktion ind fra et kreditkort, der ikke er oprettet, så ved 
RejsUd ikke, hvilken bruger transaktionen tilhører. Derfor ender den på fejllisten 
indtil kreditkortet er blevet oprettet og transaktionen kan allokeres til den rette 
bruger.  
 

3.1 Case 
 
Gå ind under Afregning > Forskudstransaktioner > Fejlrapport.  
 
I dette eksempel tages udgangspunkt i nedenstående kreditkorttransaktion nr. 19. 
Bemærk, at der i første kolonne fremgår 1) nummeret på kreditkortet, og 2) den 
person kreditkortet tilhører. Bemærk TransaktionsID’et i sidste kolonne.   
 

 
 
 
For at transaktionen bliver fjernet fra fejllisten skal der oprettes et kreditkort med 
det angivne kreditkortnummer og den angivne person som ejer. Vi bruger tran-
saktionsID’et til at finde transaktionen. Målet er at finde transaktionen, så vi kan 
markere kreditkortnummeret, og copy-paste det, så vi undgår fejl ved oprettelsen 
af det nye kreditkort (man kan ikke markere og kopiere i den ovenstående rap-
port).  
 

3 Ukendt kreditkort 
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3.1.1 Find fejltransaktion  

 

For at finde frem til en fejltransaktion (i dette eksempel transaktionen med tran-

saktionsID 19), går vi ind under Afstemning > Forskudstransaktioner > Opdatér 

fejltransaktioner:  

 

 
 

Tryk herefter på kikkerten for se listen over alle fejltransaktioner:  

 

 
 

I første kolonne findes transaktionsID’et. Scroll ned for at finde den transaktion, 

som skal redigeres (i dette tilfælde transaktion 19) og tryk på OK:  
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Herefter får du vist den valgte transaktion. Markér KreditkortID’et og kopiér det 
ved at trykke på Ctrl + C.  
 

 
 

Formålet med at finde transaktionen har været, at vi kan få lov til at markere kre-

ditkortnummeret, så vi kan copy-paste det ind det nye kreditkort, som vi opretter 

nu.  

 

3.1.2 Opret nyt kreditkort 

 

Gå ind under Stamdata > Person > Kreditkort for at oprette et nyt kreditkort:  

 

  
 

Tryk på det lille ”+”-tegn:  
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Herefter skal du så indtaste:  

 

1) KortID: Kreditkortnummeret, 

som du har kopieret fra fejltrans-

aktionen.  

2) PersonID: Vælg kortets ejer i 

dropdown-feltet (OBS: Der skal 

kun tilføjes et navn her, såfremt 

der er tale om et MasterCard. 

Hvis der er tale om et Rejsekort, 

skal intet navn indtastes).   

3) KorttypeID: Indtast enten MC 

MasterCard eller Rejsekonto  

 

I dette tilfælde, er der tale om et MasterCard tilhørende en bruger med initialerne 

SR, og kreditkort 552753000046XXXX. Derfor indtastes der følgende:   

 

 
 

Tryk på den lille diskette for at gemme.  

 

For at transaktionen bliver overført fra fejllisten til den almindelige transaktionsli-

ste mangler vi én ting. Vi skal importere de tilrettede transaktioner: 

 

  
 

Herefter vises, hvor mange transaktioner, der er blevet overført fra fejllisten på baggrund 

af den rettelse, vi har lavet. Transaktionerne kan nu afregnes af brugeren.  

 

 


