
Tildeling af en rejsekontotransaktion til en anden person/rejsende, når den er 

kommet forkert ind fra rejsebureauet 

NB! DET ER KUN MULIGT AT FLYTTE TRANSAKTIONER IMELLEM PERSONER, NÅR DER ER TALE OM 

TRANSAKTIONER FORETAGET EN REJSEKONTO. TRANSAKTIONER PÅ KREDITKORT KAN IKKE FLYTTES! 

Transaktionerne findes i administratormodulet under menupunktet 

Afstemning|Forskudstransaktioner|Opdater forskudstransaktioner… 

 

 

Klik på kikkert-knappen for at søge efter transaktioner. 

 

Søgevinduet, der åbnes, er vist på næste side.  



I søgevinduet kan angives forskellige søgekriterier. 

For at søge efter åbne rejsekontotransaktioner på en given person, anbefales det at udfylde søgekriterierne 

som vist nedenfor. I dette eksempel har personen med initialerne BAL modtaget transaktioner, der tilhører 

en anden rejsende. 

 

Korttype vælges til ”Rejse/flybilletkonto”. 

Person-felterne udfyldes med personens initialer. Felterne kan bruges til søge fra nogle givne initialer 

(feltet til venstre) og til nogle givne initialer (feltet til højre), men i dette tilfælde indsættes de samme 

initialer i begge felter, fordi der kun skal søges efter en enkelt person. 

Status vælges til ”Åben”, da der er tale om transaktioner, som endnu ikke er afregnet via en rejseafregning. 

Klik på Søg-knappen for at søge efter transaktionerne. Søgeresultatet vises. 

 

Af søgeresultatet ses det, at der ligger to åbne rejsekontotransaktioner på brugeren med initialerne BAL. 

Ved at flytte på scroll-baren nederst i resultatvinduet mod højre, vises transaktionens øvrige oplysninger. 

  



Når kolonneoverskriften med ”Person” fremkommer, vises navnet på den person/rejsende, hvis navn står 

på flybilletten. I eksemplet herunder kan man se, at initialerne BAL fejlagtigt er blevet påført rejseprofilen 

(hos rejsebureauet) for personen SINE JONGDAHL KOLIND MØLLER. 

 

Klik på OK-knappen for at rette den transaktion, som er valgt (markeret med blå baggrund og hvid tekst). 

Transaktionens oplysninger vises nu i transaktionsvinduet. 

 

For at koble transaktionen til den korrekte person/rejsende, skal feltet Person-ID ændres. Dette er vist på 

næste side. 

  



Klik på pilen i drop-down-listen med Person-ID og vælg den korrekte persons initialer. 

 

Klik på diskette-knappen for at bekræfte ændringen. Transaktionen er nu flyttet til den korrekte 

person/rejsende. 

Gentag handlingerne beskrevet oven for hvis der skal rettes flere transaktioner, dvs. 1) søg og find 

transaktionen, 2) vælg den og 3) ret den. 

Hvis der ikke skal rettes flere transaktioner, kan man klikke på Luk-knappen for at lukke 

transaktionsvinduet. 


