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Indledning 
Denne vejledning skal redegøre for hvordan organisationsændringer eller ændringer i registreringsrammen 

håndteres i RejsUd. Organisationsændringer kan foregå af mange forskellige årsager og have indvirkning på 

mange forskellige opsætninger og faktorer. Derfor kan man ikke give én almengyldig model som vil være 

anvendelig i alle tilfælde. Denne vejledning forsøger derfor at beskrive de eventuelle ændringer og 

problemstillinger der kan opstå i forbindelse med en organisationsændring og forklare løsningen i hvert 

enkelt tilfælde. Den pågældende institution må så selv vurdere hvilke dele af vejledningen der er relevant i 

den specifikke situation. 

Bemærk: Ved større ændringer, sammenlægning af institutioner med videre vil ændringshåndteringen 

formentlig skulle håndteres som et projekt, med oprettelse af en projektgruppe med deltagere fra 

institutionen, Økonomistyrelsen og leverandøren Basware. 

Bemærk: Alle ændringer til RejsUd der foretages efter implementeringsfasen betales af institutionen. 

Institutionen har altid mulighed for at få et prisoverslag inden at ændringerne foretages.  

Målgruppe 
Vejledningen henvender sig primært til institutioner der allerede har implementeret RejsUd men 

efterfølgende bliver udsat for en ændring. Vejledningen skal anskueliggøre for disse institutioner hvilke 

problemstillinger ændringerne leder til i RejsUd og hvordan de bør håndteres. 

Håndtering af ændringer i RejsUd 
I dette afsnit beskrives de forskellige situationer der kan opstå på baggrund af ændringer i institutionen. 

Ændring 1: Nye regnskabskonti 

Hvis institutionen opsætter nye regnskabskonti i deres økonomisystem, kommer de som hovedregel 

automatisk med over i RejsUd. Der er opsat en integration mellem RejsUd og Navision der sørger for fx at 

hente stamdata med fra Navision over til RejsUd. Det betyder at en oprettet ny finanskonto i Navision 

automatisk føres med over i RejsUd hvor den kan anvendes til opsættelsen af udgiftstyper og lignende. 

Stamdatakaldet udføres dagligt ca. kl. 06.00 om morgenen. 

I dette tilfælde skal institutionen altså ikke foretage sig noget. Hvis den nye finanskonto mod forventning 

ikke kommer med over til RejsUd skal institutionen kontakte Økonomistyrelsens rådgivning og support. 

Bemærk: Finanskonti anvendes i RejsUd til at angive konteringen på udgiftstyper. Hvis institutionen ændrer 

anvendelsen af finanskonto, således at der fx anvendes en ny finanskonto til afregning af time-/dagpenge 

eller andre opsatte udgiftstyper, skal institutionens RejsUd administrator rette dette til i RejsUd. 

Ændring 2: Ændring af Regnskabsdimensioner 

Hvis der oprettes eller fjernes dimensioner i institutionens kontostreng kan institutionen ikke selv opdatere 

dette i RejsUd. Det er kun leverandøren Basware der kan udføre disse rettelser. Institutionen skal derfor 

indmelde ændringen i god tid til Økonomistyrelsens rådgivning og support med angivelse af hvad 

ændringen indeholder og hvornår den har effekt fra. 
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Hvis ændringen vedrører en eksisterende dimension kan institutionen selv udføre rettelsen. Nye 

dimensionsværdier kommer, ligesom finanskonti, automatisk med fra Navision til RejsUd via 

stamdatakaldet. De vil derfor være i RejsUd dagen efter de er oprettet i Navision. 

Der findes desuden diverse muligheder for at redigere dimensionernes funktionalitet i RejsUd. De kan 

sættes til at være obligatorisk udfyldt, der kan sættes foreslået kontering ind på brugerne, laves 

dimensionssammenhænge og lignende. For nærmere forklaring af disse muligheder henvises der til 

administratormanualen der findes på www.oes.dk/systemer/rejsud/vejledninger, eller Økonomistyrelsens 

rådgivning og support. 

Ændring 3: Sammenlægning af RejsUd databaser 

Hvis flere RejsUd databaser skal ligges sammen kan der være flere scenarier afhængig af sammenlægnings 

karakter: 

1) Brugerne fra én database ligges over i en anden eksisterende database. 

 

Dette er normalt tilfældet hvis en institution ligges ind under en anden institution, og at et eksisterende 

regnskab derfor kører videre. I dette tilfælde oprettes der nye brugere og eventuelt nye 

godkendelseshierarkier i den database som kører videre. Institutionens egne administratorer har 

mulighed for at udføre denne opgave men hvis det gælder mange brugere kan der også tilkøbes hjælp 

til opgaven. Det er dog ikke muligt at medføre historik fra én database til en anden. Den RejsUd 

database der ikke længere skal anvendes vil derfor stadig bestå men der kan med fordel sættes en 

spærring op for at databasen kan tilgås. Denne spærring kan opsættes i administratormodulet under 

stamdata/firma/indstillinger hvorunder der sættes flueben i Serviceafbrydelse. 

 

 

2) Eksisterende databaser nedlægges og en ny oprettes. 

 

Dette er ofte tilfældet hvis to eksisterende institutioner decideret ligges sammen til en helt ny 

institution. Der oprettes da også et nye Navision regnskab med en ny registreringsramme, og det vil 

derfor også være hensigtsmæssigt at oprette en ny RejsUd database.  

I dette tilfælde er det at betragte som en ny RejsUd implementering, og der bør afleveres nyt 

opsætningsark med angivelse af brugere, godkendelseshierarkier, dimensionsdata og lignende. Det 

skyldes at der i dette tilfælde formentlig vil være så mange ændringer at det er umuligt at tilrette en 

eksisterende database og køre den videre. Desuden er der stor chance for at ændringerne i 

http://www.oes.dk/systemer/rejsud/vejledninger
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godkendelseshierarkiet, dimensionerne og anvendelsen af finanskonti og udgiftstyper vil være 

væsentlig forskellig fra den opsætning der er i de eksisterende databaser. En ny RejsUd database giver 

ligeledes den nye institution bedre muligheder for at tilpasse RejsUd til deres nye arbejdsgange og 

praksisser for rejse- og udlægsafregning. 

Historikken fra de gamle systemer kan heller ikke i dette tilfælde føres med over i det nye system. De 

gamle systemer vil derfor stadig eksistere. De skal bevares minimum 5 år for at efterkomme kravet om 

transaktions- og kontrolspor. 

Udbetalingen fra RejsUd sker gennem institutionens økonomisystem og hvor det derfor også er vigtigt at 

RejsUd brugerne er oprettet som personalekreditorer. Dette er en forudsætning for at RejsUd kan 

anvendes til afregning af rejser og udlæg. 

Et generelt opmærksomhedspunkt for sammenlægning af institutioner/RejsUd databaser eller oprettelse af 

nye er, at kreditkort og rejsekonto skal hænge sammen med den relevante RejsUd database. Kreditkort og 

rejsekonto er opsat på en institutions hovedkonto og hører, for de institutioner der anvender Danske bank 

under SKB/OBS, under en Business online aftale. Danske bank sender poster til RejsUd som identificerer 

dem med et EAN nummer som hører til en bestemt database. Danske bank kan ikke flytte kreditkort fra en 

hovedkonto til en anden og i tilfælde af at medarbejdere falder ind under en ny institution og dermed 

hovedkonto skal der derfor oprettes nye kort. Det samme er tilfældet med rejsekontoen. 

For at undgå at transaktioner fra kreditkort og rejsekonto rammer en forkert RejsUd database er det derfor 

vigtigt at gamle kort inddrages og at nye kort udstedes på det rette tidspunkt i forbindelse med 

sammenlægningen.  

Et problem der ligger sig opad denne problemstilling er anvendelsen af rejsekonto hos Statens rejsebureau, 

Carlson Wagonlit Travel (CWT), og matchningen af disse transaktioner til en bruger i RejsUd. Matchningen 

sker via et rejsekonto-ID som er oprettet på brugerens profil både i RejsUd og CWT databasen. Hvis en ny 

institution og RejsUd database oprettes skal profilerne oprettes fra bunden i begge systemer og rejsekonto-

Id’et skal være ens. Hvis der optages nye brugere i en eksisterende database er det vigtigt at de nye 

brugere også oprettes i CWT databasen. 

Generel opfordring 
I tilfælde af at der skal ske større ændringer i institutionen bør der altid tages kontakt til Økonomistyrelsens 

rådgivning og support. Selvom institutionen selv ønsker at stå for at foretage ændringerne er det en god ide 

at afklare om der er uforudsete problemstillinger ved at foretage ændringerne. Dette gælder især 

ændringer i dimensioner. 

Hvis der ønskes hjælp til at foretage ændringen fra Økonomistyrelsens RejsUd projektgruppe tages der 

ligeledes henvendelse til rådgivning og support der videreformidler kontakten til projektgruppen.  

Økonomistyrelsens rådgivning og support kontaktes på oesrs@oes.dk eller via 

www.oes.dk/Servicemenu/Kontakt/OES-Raadgivning-og-Support.  

Med venlig hilsen 

RejsUd projektgruppen 
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