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Målgruppe 

Vejledningen henvender sig til medarbejdere i Økonomi Servicecentret, der udfører ændringer af 

personalekreditornumre, samt medarbejdere der til daglig arbejder med bogføring/udbetaling af RejsUd 

afregninger.  

Institutionernes RejsUd administratorer kan desuden have gavn af at læse vejledningen. Den er især 

relevant i forbindelse med planlægning af de korrekte arbejdsgange ved ændring af 

personalekreditornummer på medarbejdere samt oprettelse af nye medarbejdere i RejsUd/Navision.   

Beskrivelse af problemstillingen 

For at der sker korrekt udbetaling fra RejsUd til brugerne, skal der være overensstemmelse mellem det 

personalekreditornummer en bruger har påført i RejsUd, og det nummer der er angivet på personen i 

Navision.  

RejsUd trækker hver morgen kl. 6.00 stamdata fra Navision. I den forbindelse udføres en kontrol og 

overførsel af personalekreditornumre. På den måde kan det sikres, at der er overensstemmelse mellem de 

to systemer. 

For at kontrollen fungerer skal det dog være muligt at matche personerne. Til det anvendes CPR-

nummeret. I RejsUd er CPR-nummeret angivet under oprettelsen af en bruger og det findes på 

personkortet (Stamdata/person/Personer) som vist herunder.  

 

I Navision kan CPR-nummeret indtastes på Personalekreditorkortet i feltet CPR nummer under fanen 

Betaling. Det er en del af Økonomi Servicecentrets Best Practice, at dette nummer altid angives på 

personalekreditorkortet. 
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Bemærk: CPR-nummeret vil ofte også anvendes som personalekreditornummer. Dette sikrer dog ikke 

overensstemmelse mellem RejsUd og Navision, da RejsUd udelukkende søger et match på feltet CPR 

nummerfeltet i Navision. 

Ændring af personalekreditornummer i Navision 

Personalekreditornumre kan ændres i Navision på personalekreditorkortet. Det sker på kreditorkortet 

under fanen Generelt og feltet Nummer: 

 

Bemærk: Der er på nogle områder sket en kørsel til omdøbning af kreditornumre, således at de 

fremadrettet er CPR numre. Det er dog ift. RejsUd ikke nødvendigt at kreditornumret er et CPR nummer. 

RejsUd fungerer både med et almindeligt løbenummer (som i eksemplet ovenfor) og CPR nummer som 

kreditornummer.  
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Arbejdsgangen for at ændre kreditornumre i Navision 

For at undgå fejl når der ændres personalekreditornummer bør følgende arbejdsgang følges. 

1. Koordinering og kommunikation med institutionen 

Når der foretages en ændring af personalekreditornumre i Navision, skal der foretages vidtgående 

koordinering mellem ØSC og institutionen. For at undgå fejl ved bogføringen skal alle opstartede RejsUd 

afregninger afsluttes og oversendes til Navision, inden at kreditorændringerne finder sted. Dernæst skal 

institutionen vente med at anvende RejsUd, til stamdatakaldet har fundet sted. Derved sikres det, at alle 

kreditornumre er valide, og stemmer overens i integrationen mellem systemerne. 

2. Oprydning i RejsUd 

Alle RejsUd afregninger sendes til Navision, således at der ikke er oprettet afregninger med det udgående 

kreditornummer påhæftet. 

3. Ændring af kreditornummeret i Navision 

Når alle RejsUd poster er bogført, kan personalekreditornummeret ændres i Navision af ØSC 

medarbejderen. 

4. Det nye personalekreditornummer overføres til RejsUd 

Hvis et personalekreditornummer ændres i Navision, vil det automatisk blive opdateret i RejsUd, hvis der er 

match på CPR nummeret mellem de to systemer. Stamdataoverførslen sker kun én gang i døgnet, og det er 

derfor vigtigt, at brugeren ikke laver afregning før personalekreditornummeret er opdateret. 

Stamdatakaldet kører hver dag kl. 6.00. 

Herefter er ændringen af kreditornummeret udført. 

Bemærk: Der vil opstå problemer i bogføringen/udbetalingen af rejseafregninger, hvis afregningen er 

oprettet i RejsUd, mens det tidligere personalekreditornummer stadig var gældende. 

Personalekreditornummeret vil i det tilfælde ikke blive ændret på den allerede oprettede afregning. Derfor 

vil der opstå en fejl når den modtages i Navision, da afregningen går på et personalekreditornummer, der 

ikke længere findes eller er spærret.  

Hvis der ved en fejl sendes en afregning til Navision med et ikke eksisterende/spærret 

personalekreditornummer, er det muligt at mappe afregningerne til den rigtige personalekreditor. Dette er 

forklaret i vejledningen ”Vejledning til dimensions- og kreditormapning”, som findes på EPI Centret, 

http://epicenter.oes.dk/WorkFlowDiagram/dfc828c9-1737-43a6-a49d-a3f746407a09.htm,  under proces 

2.3.1.3 og aktiviteten ”Indlæsning af købskladde i Navision Stat”. Den findes tillige på RejsUds hjemmeside, 

www.oes.dk/systemer/RejsUd, under vejledninger.  

Oprettelse/administration af personalekreditornummer i RejsUd 

Som det er beskrevet i det ovenstående, kan RejsUd automatisk opdatere personalekreditornumre fra 

Navision. Det er også muligt manuelt, at oprette/administrere dem i RejsUd. 
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Under personoprettelsen (Stamdata/Ny…/Bruger) i RejsUds administratormodul, er det muligt at angive 

personalekreditor-nummeret på trin 5 (se nedenstående skærmbillede).  

 

I RejsUd opretter administratoren brugere på baggrund af eksisterende brugere, og deres data overskrives 

til den nye person. Personalekreditornummeret vil derfor, som udgangspunkt, være forkert på den nye 

person. Administratoren bør derfor enten slette det, så hentes det efterfølgende fra Navision via 

stamdatakaldet, eller ændre det til det korrekte personalekreditornummer. Hvis administratoren indsætter 

det korrekte personalekreditornummer, vil RejsUd stadig kontrollere med Navision, om det er det rigtige og 

overskrive det med Navision oplysningerne, hvis det ikke er tilfældet. 

Alle oprettede brugere i RejsUd har et såkaldt personobjektkort (stamdata/personer/objekter). Her er det 

muligt at se personalekreditornummeret på alle brugerne.  
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Administratoren bør som udgangspunkt ikke slette/ændre personalekreditornumre, da de opdateres 

automatisk via Navision stamdatakaldet. Personobjektkortet bør udelukkende anvendes til kontrol af 

personalekreditornummeret, men det er altså muligt i det tilfælde det er relevant, at redigere det direkte i 

RejsUd. De manuelt oprettede data vil altid blive overskrevet når stamdatakaldet henter nye informationer. 


