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Introduktion 
 

Når der bliver indlæst kreditkort- eller rejsekontotransaktioner i RejsUd, skal bruge-

ren som udgangspunkt selv tildele dem en udgiftstype. Dette kan dog omgås, således 

at transaktionerne på forhånd får tildelt den rigtige udgiftstype.  

 

Transaktionerne kan få tildelt den rigtig udgiftstype automatisk, idet alle transaktio-

ner indeholder en produktkode. Der findes f.eks. produktkoder for Taxakørsler, Ind-

lands flyrejser, Restaurant, Hotel og Motel, osv. Ud fra produktkoden kan man såle-

des se, hvad pengene fra transaktionen er brugt til, og derfor kan man tildele den 

rigtige udgiftstype på forhånd:  

 

I RejsUd’s administrationsmodul kan man ”parre” en produktkode med en udgiftsty-

pe, således at transaktionen automatisk får tildelt den rigtige udgiftstype allerede på 

tidspunkt, hvor transaktionen importeres til RejsUd. Dermed skal brugeren ikke bru-

ge tid på at tilknytte en udgiftstype, og der er desuden sikkerhed for, at den korrekte 

udgiftstype er valgt.  

 

Denne vejledning viser, hvordan produktkoder opsættes i RejsUd således at transak-

tioner automatisk får tilknyttet en udgiftstype.  

1.1 Produktkoder 
 

Alle kredit- og rejsekontotransaktioner bliver indlæst med en produktkode. I mange 

tilfælde angiver produktkoderne, hvad der er blevet købt for transaktionsbeløbet.  

 

Produktkoderne er ikke synlige for de almindelige brugere i RejsUd’s webmodul, men 

i Administrationsmodulet kan man se produktkoden på de enkelte transaktioner un-

der Afstemning > Forskudstransaktioner > Opdater forskudstransaktioner:  

 

Eksempel på en transaktion fra CWT med angivelse af produktkode:  
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Bemærk: CWT-transaktioners produktkoder består af bogstaver (f.eks. AVEETK) mens 

kreditkorttransaktioners produktkoder er numeriske (f.eks. 4112).  

 

1.2 Hvilke produktkoder bør jeg ”parre” med en udgiftstype? 
 

Til at starte med bør I blot at opsætte fast udgiftstype på de mest brugte produktko-

der. Som regel er det ca. 20-25 produktkoder (halvdelen for kreditkorttransaktioner, 

den anden halvdel for rejsekontotransaktioner fra CWT).  

 

For at finde ud af hvilke produktkoder du bør opsætte med fast udgiftstype, skal du 

først finde ud af, hvilke produktkoder I får flest af.  

 

Du kan finde alle transaktioner (og deres produktkoder) ved at gå ind under Afstem-

ning > Forskudstransaktioner > Opdater forskudstransaktioner, og trykke på kikker-

ten.  

 

Søg efter alle transaktioner (eller afgræns dig evt. til åbne transaktioner). Sortér efter 

kolonnen ”ProduktID”. Så kan du se, hvor mange af hver produktID, I får ind.   

 

 
 

Næste skridt er så at finde ud af, OM I ønsker at knytte en fast udgift til det enkelte 

produktID. Vælg transaktionen så du kan se, hvad  

 

I visse tilfælde vil det være praktisk (f.eks. med produktkoden for Taxikørsel), og an-

dre gange ikke (f.eks. for produktkoden Diverse).  

 

I de efterfølgende sider vises, hvordan transaktioner med produktID AVEETK (som 

altid benyttes af CWT ved europæiske flyrejser), automatisk får tilknyttet udgiftstype 

”2040 Flybilletter”.  
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Opsætning af produkttype 
 

Alle kendte produktkoder som CWT benytter sig af, er allerede oprettet i jeres Rej-

sUds Administratormodul. Dermed er produktkoden AVEEKT – som vi i denne vejled-

ning leder efter – allerede oprettet, og opgaven en således blot at finde produktko-

den, og få den tilknyttet udgiftstypen ”2040 Flybilletter”.   

 

Produktkoderne kan ses under Stamdata > Udgifter > Produkter:  

 

 
 

Tryk på kikkerten for at få vist alle produktkoderne:  
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Herefter får du vist en oversigt over alle produktkoder. Scroll ned for at finde den 

produktkode, du vil tilknytte en udgiftstype. I dette tilfælde leder vi efter produktko-

de AVEETK.  

 

Tryk på OK, når du har fundet produktkoden.  

 

 
 

 

Som det kan ses, så er der ikke valgt en udgiftstype som standard.  

 

 
 

For at tilknytte en fast udgiftstype, skal du finde udgiftstypen i dropdown-listen.   
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Den ønskede udgiftstype vælges. Tryk på disketten for at gemme: 

 

 
Herefter vil alle NYE transaktioner automatisk få tilknyttet en udgiftstype, allerede 

før brugeren har tilføjet dem til en afregning:  

 

 

 
 

 

Såfremt der er spørgsmål til denne vejledning, er I velkomne til at henvende jer til 

Økonomistyrelsens Rådgivning & Support på oesrs@oes.dk.  
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