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Formål 
I denne vejledning vil du få et overblik over arbejdsgangene i forbindelse med bogføring og 
betaling af posteringer foretaget i RejsUd. Vejledningen indeholder forklaringer på arbejdsgangen, 
lige fra modtagelse af en batch med posteringer fra RejsUd frem til bogføring og overførsel af 
betalingen til banken. Derudover er processen for Afstemning af mellemregningskonti og Løntræk 
også beskrevet i bilagene. 
 
Bemærk: Denne vejledning er udarbejdet med henblik på, at vejlede i spørgsmål omhandlende 
bogføring og betaling af RejsUd posteringer. For en mere generel indførsel i Navision Stats 
funktioner, henvises der til vejledningerne på Økonomistyrelsens hjemmeside. 
 

Målgruppe  
Vejledningen henvender sig til medarbejdere der behandler RejsUd afregninger i Navision Stat. 
Den er tillige relevant for medarbejdere der arbejder med at planlægge og koordinere institutionens 
bogføringsopgaver og betalingsformidling. 
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Kom godt i gang med rejseafregning 
Denne vejledning vil beskrive, hvordan ØSC efter institutionens overgang til RejsUd vil skulle 
behandle de indkomne rejseafregninger i Navision. Den primære ændring i forhold til tidligere for 
mange ØSC-medarbejdere vil være, at filerne fra RejsUd sendes direkte ind i en ”købskladde”. Alle 
ØSC-teams vil dagligt få tilsendt en mail til teamets mailboks, hvis der er sendt rejseafregninger 
over, som afventer bogføring og betaling. ØSC-medarbejderen behøver dermed ikke dagligt at 
tjekke RejsUd-købskladden, men blot være opmærksom på team-mailboksen. 

1. Modtagelse af RejsUd batch 
Når rejseafregninger sendes til bogføring og betaling i Navision Stat, modtager bogholderen i 
Navision en mail med en xml-fil, om at der er modtaget en batch. Hvis batchen er uden fejl, 
overføres den til en købskladde, men hvis der forekommer et problem med batchen, fremgår det i 
xml-filen i mailen, at der er en behandlingsfejl. 
 

 
 
Opstår der en behandlingsfejl skal du ind i integrationsbatchen for at rette fejlen.   

A. Behandlingsfejl 
Sti: Administration/Programopsætning/Generel integration/NS Lokal Integration/Import/ 
Datastrømme 
 
I tilfælde af at der er en behandlingsfejl i en batch, bliver den lagt ind i Navision som en 
integrationsbatch. Behandlingsfejlen vil fremgå i xml-filen (i eksemplet angives at kreditoren 
”MVE” ikke eksisterer), men i vinduet Indgående datastrøm vil feltet Sidst behandlet af tillige 
angive Behandlingsfejl. 
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Vælg via Oversigten, F5 den korrekte datastrøm med Kode = ”BWRAY”. 
 
Du vælger da under knappen Datastrøm menupunktet Batch.  
 
Du tilgår da arket integrationsbatch. Her vil der stå en beskrivelse af fejlen der har ført til 
behandlingsfejl i kolonnen fejlmeddelelse. Det er dernæst bogholderens opgave at tage initiativ til at 
fejlen rettes. De mest almindelige kilder til behandlingsfejl er: 
 
Problem: Købskladden er ikke tom 
Løsning: Tøm købskladden. Et specielt problem er at Navision automatisk opretter en ”blank linje”, 

hver gang købskladden tømmes. Bogholderen skal derfor altid huske at slette denne linje. 
 
Problem: Kreditornummer eksisterer ikke 
Løsning: Kontakt den bogførende institution og bed dem oprette den nødvendige kreditor i DDI. 
Det er en forudsætning for, at ØSC kan leve op til servicemål for bogføring af rejseafregninger, at 
kunden senest dagen efter får oprettet kreditor.  
 
Bemærk Det er generelt ØSC-bogholderen ansvar, at give institutionen besked, hvis der opstår fejl i 
rejseafregningerne, som institutionen skal rette. Det kan være fejl som manglende kreditor, 
omposteringer osv, 
 
Efter at fejlen er rettet markeres den batch som skal behandles i arket Integrationsbatch og trykker 
på knappen Batch og punktet Behandl batch. 
 

 
 
 
 Hvis fejlen er rettet vil batchen herved blive sendt over i en købskladde. 
 
Bemærk: Der er oprettet en særlig købskladde til RejsUd for hver institution. Denne findes under 
Sti: Køb/Ordrebehandling/købskladder. I feltet Kladdenavn vælges via opslag med F6 
kladdenavnet ”RAY”.  
 

2. Modtagelse og afsendelse af en købskladde 
Sti: Køb/Ordrebehandling/købskladder 
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Når Navision modtager en batch fra RejsUd, forefindes den i en købskladde som vist herunder. 
 

 
 
Det er da bogholderens opgave at tømme købskladden. Det sker ved at bogføre kladden. Tryk på 
knappen Bogføring og vælg Bogfør eller brug genvejstasten F11.  
 
Bemærk: Købskladden tømmes herved, men efter bogføringen dannes der automatisk en blank linje 
i købskladden. Denne linje skal slettes, da der ellers ikke kan oprettes en ny købskladde. Dette 
medfører behandlingsfejl når et nyt batch fra RejsUd forsøges overført til Navision. I stedet for en 
købskladde oprettes da en integrationsbatch (skyggekladde), som manuelt skal afhentes af 
bogholderen.  
For at slette linjen skal du blot markere den oprettede ”blanke linje” og trykke delete. 
 
Når den blanke linje er slettet, vises der en stjerne * til venstre for øverste linje i købskladden, og 
købskladden er da klar til at modtage næste batch. 
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Bemærk: RejsUd foretager summering af kreditorposter, således at finanskladdelinjer for en 
RejsUd afregning, der indeholder både positive og negative beløb, vil blive summeret hvad angår 
kreditorposterne.  
 
Hvor der er tale om et positivt beløb, så skal ØSC-medarbejderen sikre, at der sker udbetaling til 
den pågældende medarbejders Nemkonto.  
 
 
Afstemningen af ovenstående transaktioner er ØSC’s ansvar og dette er beskrevet nærmere i bilag 
1. 
 
De tilhørende finansposter leveres fortsat enkeltvis med detailinformationerne for at muliggøre 
afstemning. Da hele RejsUd afregningen bogføres med samme bilagsnummer og bogføringsdato, 
vil den samlede mængde af poster stemme på beløb. 
 
Denne funktion overflødiggør opgaverne med at udligne beløb på kreditoren. Funktionen betyder, at 
alle poster under en RejsUd afregning har samme bilagsnummer og derved kan matches. En ulempe 
er dog, at der skal føres særskilt kontrol med personalekreditorer der som følge af en rejseafregning 
kommer til at skylde beløb, da disse ikke tages med på listen for udsøgning til betaling. 
 
Bogholderen kan trække en rapport i Navision kaldet ”kreditor aldersfordelt med specifikation” til 
at finde de kreditorer, som skylder institutionen penge, og hvor der skal foretages et løntræk. (Se 
nærmere om løntræk i næste afsnit.) Dette gøres 1 gang om måneden lige før lønkørslen. 
 
Sker der det, at en medarbejder har et skyldigt beløb til at stå på personalekreditoren og skal have et 
beløb udbetalt vil udbetalingen fejle, da der står et skyldigt beløb. Bogholderne skal i disse tilfælde 
udligne de to beløb, således, at der enten kan udbetales det resterende eller der fortsat står et 
skyldigt beløb. 
 

3. Udbetalingskladden 
Sti: Køb\ Ordrebehandling\ Udbetalingskladder PM eller Økonomistyring\ Gæld \ 
Udbetalingskladder PM 
 
Udbetalingskladden bruges til betalinger der skal overføres til banken, hvor medarbejderen har 
penge til gode. RejsUd betalingerne gennemføres via NKS.  
 
Det kan evt. være en fordel at lave en særlig udbetalingskladde til RejsUd som vist nedenfor, hvor 
man giver udbetalingskladden et særligt kladdenavn. 
 



  

 8 

 

 
 

A. Lav betalingsforslag 
Sti: Køb\ Ordrebehandling\ Udbetalingskladder PM eller Økonomistyring\ Gæld \ 
Udbetalingskladder PM. 
 
I Udbetalingskladden trykker du på knappen Betaling og vælger Lav forslag. 
 

 
 
Du kommer derved ind i skærmbilledet Lav kreditor betalingsforslag som vist herunder. Der skal 
på forhånd være opsat en kreditorbogføringsgruppe, der dækker over institutionens medarbejdere 
der er oprettet i RejsUd. Det anbefales at der oprettes en kreditorbogføringsgruppe med navnet 
MEDARB  hvorunder alle institutionens medarbejdere ligger. For en gennemgang af oprettelse af 
kreditorbogføringsgrupper samt tildeling af kreditorbogføringsgruppe til en kreditor, se bilag 2. 
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Du vælger arket kreditor  og vælger linjen Kreditorbogføringsgruppe. Sæt filtret til MEDARB og 
tryk OK . Du medtager derved alle ubehandlede posteringer i denne kreditorbogføringsgruppe. 
 

 
 
Tryk OK  Du bliver derved ført tilbage til skærmen Udbetalingskladde PM, men med alle 
posteringer for kreditorbogføringsgruppen MEDARB .  
 

 
 
I feltet Betalingsstatus, som vises yderst til venstre, ser du om betalingen er klar til at blive 
godkendt og sendt. For at det er muligt at afsende betalingen til NKS, skal posten have 
betalingsstatus Valid.  
 

B. Specifikationslisten 
Sti: Køb\ Ordrebehandling\ Udbetalingskladder PM eller Økonomistyring\ Gæld \ 
Udbetalingskladder PM. 
 
For at kontrollere om der skulle være eventuelle problemer i forbindelse med posterne i 
betalingsforslaget, kan der dannes en finanskladde-kontrol rapport. Dette gøres i udbetalingskladden 
ved at trykke på knappen Bogføring, vælge Specifikationsliste og dernæst trykke Ok. Der 
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fremkommer derved en rapport, som viser om der er problemer med udbetalingen af nogle af 
posterne. 
 
Hvis der viser sig at være fejl i nogle af posterne, skal fejlen rettes eller posten slettes fra 
betalingsforslaget, før betalingen kan fortsætte. Alle poster skal være angivet med betalingsstatus 
valid. 
 
Bemærk: Via Indstillinger  er det muligt at vælge, hvilke punkter der skal indgå i kontrolrapporten. 

4. Betalingsoversigt 
Sti: Økonomistyring\ Gæld\ Udbetalingskladde PM\ Knappen Betaling og punktet 
Betalingsoversigt eller tryk (F5). Eller Køb\ Ordrebehandling\ Udbetalingskladde PM\ Knappen 
Betaling og punktet Betalingsoversigt eller tryk (F5) 
 
I billedet ‘Betalingsoversigt’ bliver betalingerne godkendt og sendt til banken. Samtidig er det 
muligt at knytte en advisering til betalingen, og er betalingen fejlmarkeret, kan du se en beskrivelse 
af fejlen i Fejlloggen som er beskrevet nærmere på næste side. 
Betalinger der stammer fra RejsUd vil altid blive udbetalt via den rejsendes Nem-konto (NKS). 
 
Efter at du er tilgået betalingsoversigten fremkommer følgende skærmbillede. 

 

 
  
I feltet ‘Status’ ser du om betalingen er klar til at blive godkendt og sendt. De skal have status 
”valid”. Betalinger bliver opdateret med forskellige oplysninger i feltet ‘Status’ mens betalingen 
sendes gennem NKS. 
 
Følgende status vedrører alle betalinger: 
• Valid: betalingen er klar til at blive godkendt og sendt. 
• Delvis godkendt: anvendes prokura, vil en betalingspost først blive delvis godkendt. 
• Godkendt: Denne status bør kun fås, hvis betalingen har tilknyttet en manuel 

betalingsmetode.  
• Fejl: tryk på knappen Betaling og vælg Fejllog. Her er beskrevet, hvad der mangler at blive 

oprettet for at gennemføre betalingen. 
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• Stoppet: skal en betaling stoppes, skal du under knappen Funktion  vælge Sæt status for 
enten en linje eller samtlige linjer. 

• Gensend: skal en fil, der er slettet i banken, gensendes, sker det under Stien: Finans\ 
Betalingsjournaler og ved at vælge punktet ‘send igen’. 

 
Følgende retursvar modtages løbende fra NKS: 
• Sendt NKS: bundtet er afsendt til NKS. 

• Mislykket: Der er fejl i filen 

• Modtaget NKS: NKS har modtaget hele journalen. 

• Stoppet: Betalingen er manuelt standset i NKS. 

• Afvist: hele betalingspostfilen er afvist fra NKS. 

• Modtaget: Betalingsposterne er anvist til modtagne bank.  

• Fejl fra Bank: Betalingen er afvist i banken og vil ikke blive betalt. Er der opsat Instruktion 
på Bankkortet, Fx fejlkonto, vil det fremgå af beskrivelsen under betalingsjournaler.   

 
 
Bemærk: I Betalingsoversigten under feltet ‘handling’ er det muligt at filtrere. Har du fx mange 
linjer i din udbetalingskladde, hvoraf nogle har status Fejl, kan du i ‘handling’ vælge filtreringen 
’fejlhåndtering’, herefter får du vist de linjer, der ikke er valide. En mulig fejl kan være, at 
kreditoren skylder penge efter udligning og skal have lavet et løntræk. 
 
Hvor der er tale om et negativt beløb, så skal regnskabsmedarbejderen i ØSC sikre, at der 
foretages et løntræk. Bogholderen i ØSC skal nulstille personalekreditoren ved at ompostere det 
skyldige beløb på en særlig lønmellemregningskonto, der er blevet udpeget af SMD. Samtidig 
dermed skal bogholderen sende en kopi af tastebilaget til lønteamet, der sikrer at der sker 
løntræk ved førstkommende lønkørsel. Løn sikrer, at der sker bogføring af løntrækket på løn-
mellemregningskontoen, så denne konto kan gå i nul. 
 

A. Godkend og Send 
Sti: Økonomistyring\ Gæld\ Udbetalingskladder PM\ Betalingsoversigt og knappen Funktion, eller 
Køb\ Ordrebehandling\ Udbetalingskladder PM\ Betalingsoversigt og knappen Funktion. 
 
Før du kan overføre dine betalinger til banken, skal de godkendes. Betalinger, der ikke har status 
som Delvis godkendt/Godkendt, kan ikke sendes. Når betalingerne sendes via Nemkonto (NKS) til 
banken, skal der opsættes prokura for den bankkonto der belastes for udgiften. Dette skyldes at 
godkendelsen finder sted i Navision Stat, og betalinger skal derfor godkendes af to personer.  
 
Betalinger der sendes gennem NKS skal som følge heraf i betalingsoversigten stå som delvis 
godkendt, og anden godkender skal efterfølgende godkende og sende dem.   
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Hvis alle betalingsposter i Udbetalingskladden\ Betalingsoversigten har status Valid, kan de delvist 
godkendes, godkendes og sendes til banken. Vælg, knappen Funktion  og dernæst muligheden 
godkend (F11).  
 
Bemærk: Det er tillige muligt at vælge Godkend og send (Shift+F11) hvor begge rutiner sker på 
samme tid. Ved anvendelse af prokura vil første godkender dog kun skulle vælge punktet Godkend 
(F11), hvor anden godkender så efterfølgende skal endeligt godkende og sende via punktet 
Godkend og send (Shift+F11). Dette er tilfældet ved RejsUd betalinger da de foregår igennem 
NKS.  
 
Efterfølgende skal du tage stilling til om du ønsker at godkende hele oversigten, eller kun den 
aktuelle linje. Marker det ønskede felt og tryk OK. 
 

 
 
Du får nu denne meddelelse som du trykker Ok til. 
 

 
 
Efter at første godkender (institutionens bogholder) har godkendt, bliver posterne markeret som 
Delvis godkendt. 
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Anden godkender skal nu godkende og sende betalingerne i udbetalingskladden/ 
Betalingsoversigten. 
 
Dette sker ved at anden godkender vælger betalingsoversigten (F5) og knappen Funktion, og 
punktet Godkend og send (shift + F11).  
 

 
 
Når du har valgt Godkend og Send kommer dette spørgsmål, Tryk på knappen Ja.  
 

 
 
Efterfølgende skal du tage stilling til, om du ønsker at sende hele oversigten eller den aktuelle linje. 
Marker det ønskede felt og tryk OK . 
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Herefter skal du vælge om du vil sende betalingerne endeligt til banken. Tryk OK . 
 

 
 
Der kommer nu en meddelelse. 
 

 
Tryk på OK . 
 
Der kommer endnu en meddelelse. 
 

 
 
Tryk på OK . 
 
Derefter vælger du evt. igen knappen Funktion og punktet Send og sender resten ved at trykke på 
knappen OK . 
  
Bemærk: Den sti, du ser i Filnavn svarer til den, der er oprettet under stien: Økonomistyring\ 
Opsætning\ Betalingsformidling\ Bank. 
 
 
 

5. Betalingsjournaler 
Sti: Økonomistyring\ Gæld\ Oversigt\ Betalingsjournaler 
 
Når betalinger i udbetalingskladden er sendt via NKS til Banken dannes der en betalingsjournal. 
I dette billede ser du de betalingsjournaler, der er overført fra Betalingsoversigten til NKS.  
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Dette afsnit beskriver, hvordan du kan følge med i, hvor langt betalingsjournalen er nået, efter 
den er sendt til NKS.  Samtidig kan du også se en fejlbeskrivelse, hvis en betalingspost ikke er 
gennemført.  
 
Inden du må bogføre betalingsforslaget skal der i kolonnen ”NKS beskrivelse” stå Alle poster 
modtaget i PI. Det er også en mulighed at der i kolonnen står en fejlmeddelelse som fx delvist 
afvist. I det tilfælde vil du få en tilkendegivelse af hvad problemet er. Du skal da løse problemet 
hvorved betalingen gennemføres. 
 

 
 
Når der står Modtaget NKS  i journalbeskrivelsesfeltet skal du bogføre betalingsforslaget. 
Dette gøres i skærmbilledet udbetalingskladde PM (Sti: Køb\ Ordrebehandling\ 
Udbetalingskladder PM) hvor det oprettede betalingsforslag bogføres ved at trykke på 
knappen Bogføring og dernæst vælge Bogfør (F11). 
 

A. Betalingsposter 
Sti: Økonomistyring\ Gæld\ Oversigt\ Betalingsjournaler knappen Journal og punktet 
Betalingsposter 
 
Betalingsposterne viser status for de enkelte poster, der er sendt i en betalingsjournal.  

 

 
 

Er der problemer med en betaling gennem NKS er det derfor en mulighed at se nærmere på de 
enkelte poster under en betaling og finde ud af hvilken post der udgør problemet. Under feltet 
”NKS fejlbeskrivelse” vil der stå en beskrivelse af fejlen hvis en betaling afvises fra NKS, eller 
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kommer retur med fejl fra bank. Det er herefter bogholderens opgave at løse fejlen og dernæst 
gensende betalingen som anvist under afsnit 4. Betalingsoversigt.  
Hvis dette er tilfældet og udbetalingskladden er bogført, kan der, når du har håndteret betalingen, 
med fordel sættes en markering i feltet ”Håndteret”.  
 

B. NKS Retursvar 
Sti: Økonomistyring\ Gæld\ Oversigt\ Betalingsjournaler knappen Journal og punktet NKS 
Retursvar.  

 
Har du behov for at se indholdet af de NKS retursvar, der modtages løbende fra Nemkonto, kan de 
tilgås fra ovenstående sti. 

 

 
 

Dette vindue viser journalens retursvar, som er følgende i dette eksempel: 
 

• NKSReceipt1: posten har status Modtaget NKS, på journal niveau. 
• NKSResponse2: posten har status Modtaget NKS, på post niveau. 
• NKSResponse8: posten har status Modtaget. (Posten er modtaget i banken). 

 
Ønsker du at se XML-filen, kan du vælge knappen NKS Retursvar og punktet Kort, for opslag i 
elektronisk arkiv.  
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Fra dette kort vælger du knappen NKS retursvar  og punktet Vis bilag. 
 

 
Du skal nu vælge punktet Original XML for at se dokumentet. 
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Punkterne Betalingsposter og NKS Retursvar er udelukkende en hjælpefunktion til at 
kontrollere betalingsjournalen. Hvis betalingsjournalen er uden fejl kan du bogføre 
betalingsforslaget og derved afslutte betaling og bogføring af RejsUd afregningen uden brug af 
disse to muligheder. 
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Bilag 1. Afstemning af mellemregningskonto 
Forud for bogføringen fakturaen fra fakturahåndteringssystemet skal institutionen i fakturaens 
bemærkningsfelt skrive kortholderens initialer. Når fakturaen kommer ind i fakturaindbakken skal 
bogholderen påføre initialerne pr. faktura. 
 
 
Sådan gør du: 
 
Vælg stien Økonomistyring\ Gæld\ Fakturaer eller kreditnotaer 
 
Vælg nu fanebladet Fakturering  
 
I eksemplet skal initialerne Tie sættes foran beskrivelsen i feltet Beskrivelse. 
 

 
 
Indtast de ønskede initialer i feltet RejsUd initialer. 
 
Vælg knappen Funktion  og punktet Indsæt Initialer . 
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Initialer er nu påført forrest i feltet Beskrivelse. 
  

 
 
 
Bogholderen kan nu afstemme mellemregningskontoen 
 
Sti: Økonomistyring/Finans/Kontoplan 
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Følgende poster skal afstemmes i afstemningsmodulet: 

1) poster i forbindelse med udbetaling af kontante forskud. 
2) kreditkorttransaktioner fra IndFak og RejsUd 
3) rejsekontotransaktioner fra IndFak og RejsUd 

 
Ad. 1)  
Udbetaling af forskud bestilles på sigt af kunden via DDI, i første omgang via en mail.  
Her vil der ske følgende bogføringer: 
 
Udbetalingen 

(a) Kredit en personalekreditor, debet en mellemregningskonto til forskud (fx 6155xx) 
(b) Kredit en bankkonto, debet en personalekreditor. 

 
Rejseafregningen 

(a) Debet driftskonti af de køb, der er foretaget, kredit personalekreditor 
(b) Debet personalekreditor af forskuddet, kredit mellemregningskontoen.  
Herved går mellemregningskontoen i nul 

 
Hvis der skal ske løntræk (her skal regnskabsmedarbejderen give lønmedarbejderen besked) 

(a) Kredit personalekreditoren af beløbet der skal trækkes i løn, debet en mellemregningskonto 
til løn.  
Herved går personalekreditoren i nul. 

(b) Løn foretager løntræk og bogfører medarbejderen (debet) og lønmellemregningskontoen 
(kredit).  
Herved går lønmellemregningskontoen i nul. 

 
Regnskab er således ansvarlig for at afstemme posterne på forskudskontoen og personalekreditor, 
mens løn er ansvarlig for at afstemme posterne på lønmellemregningskontoen.  
 
Hvis der skal udbetaling til medarbejderen 

(a) Debet personalekreditoren, kredit medarbejderen / banken.  
Herved går personalekreditoren i nul.  

 
Ad 2 og 3. Kreditkort- og rejsekontotransaktioner 
Afstemningen af mellemregningskonti sker elektronisk og foregår som en beholdningsafstemning. 
Afstemningen tager derfor udgangspunkt i kontoplanen, hvor kontoen der skal afstemmes markeres. 
Konti-navne og -numre kan variere fra institution til institution, men som udgangspunkt vil det være 
en finanskonto for betalingskorttransaktioner, og en finanskonto for betaling af rejser der skal 
afstemmes.  
 
Bemærk: Navision 5.1 giver modsat tidligere udgaver mulighed for at der kan afstemmes løbende 
henover måneden. Dette anbefales især i institutioner med mange posteringer, da 
mellemregningskontoen i modsat fald kan blive uoverskuelig og derved besværlig at afstemme. 
For at løbende afstemning er mulig skal kontoen dog være sat op til at kunne afstemmes løbende. 
Det sker under stien: Økonomistyring/Opsætning/Afstemningskonti. Herunder er det muligt at 
vælge de finanskonti det skal være muligt at afstemme løbende og sætte flueben i feltet Afstemning 
i løbende periode hvorefter kontoen kan afstemmes. Afstemningen kan dog ikke afsluttes før 
konteringsperioden er lukket, hvilket betyder at afstemte poster bliver liggende i skærmbilledet 
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frem til at afstemningen afsluttes. Det er dog muligt at filtrere de afstemte poster væk ved at lave en 
filtrering på Restbeløb som ikke må være 0 (<>0). Det er også muligt at udskrive en rapport på 
”åbne poster”. 
Efter den første afstemning skal du tillige gå ind i Funktion  og Hent poster for at hente nye poster 
til afstemning ind i afstemningsmodulet. 
  

 
 
For at igangsætte selve afstemningen, markerer du én konto i kontoplanen, vælger knappen konto 
og trykker Afstemning og Igangværende afstemning.  
 
Bemærk: Opsætningen af beholdningsafstemningsfunktionaliteten er beskrevet i bilag 3.  

 
 
Du kommer da ind på en blank afstemningsside. Du vælger da knappen Funktion  og trykker på 
Opret ny. Derefter fremkommer alle de åbne poster, under den finanskonto man i kontoplanen har 
markeret og derved valgt at afstemme. 
I eksemplet vælges finanskonto 615500, Rejseforskud, og alle dens åbne poster, poster der endnu 
ikke er udlignet, fremkommer, som vist i skærmbilledet herunder. 
 
For at afstemme poster på finanskontoen markerer du de poster som du ønsker at udligne. Det er 
muligt at markere flere poster samtidig, men for at det er muligt at udligne skal de valgte poster 
tilsammen give en saldo på 0. De skal altså tilsammen afstemme hinanden. Hvis dette ikke er 
tilfældet skal problemet løses med fx en ompostering. 
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Når du har markeret de poster du ønsker at udligne trykker du på knappen Funktion og vælger Sæt 
udlignings ID eller tryk F9 . Dernæst trykker du igen på knappen Funktion og vælger denne gang 
Afstem Udligning eller tryk F11. Der er da foretaget en afstemning af de valgte poster, og posterne 
fremstår da som afstemt ved at afstemmerens initialer samt dato for afstemning vises til højre for 
posterne. 
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Fortsæt processen indtil alle poster er afstemt. Når alle poster er afstemt vælges knappen Funktion  
og der trykkes på Afslut afstemning. Arket bliver derved tømt for alle de poster som er afstemt. De 
poster som eventuelt ikke er afstemt bliver tilbage. 
Til de poster som det ikke er muligt at afstemme har bogholderen mulighed for at skrive en 
kommentar i feltet Bemærkning, markeret med blå cirkel i sidste skærmbillede. Denne 
bemærkning vil da være synlig i forbindelse med kontrol af ikke afstemte poster i institutionen. 
 
Bemærk: Navision Stat har en sorter-funktion som er markeret i sidste skærmbillede med en rød 
cirkel (de to modsatrettede gule pile). Ved at tilgå denne funktion kan posterne listes efter 
forskellige kriterier.  
 

 
 
Det anbefales at man sorterer efter: 

• Finanspost beskrivelse: Lignende poster vil derved komme til at ligge op ad hinanden. 
Bemærk at finanspost beskrivelsen i RejsUd posteringer starter med initialer på den 
rejsende. Ved Navision posten starter den dog med ordet ”betaling” og de to matchende 
poster kommer derfor ikke til at ligge ved siden af hinanden i den dannede liste(som vist i 
nedenstående skærmprint). Til gengæld kan denne sortering bruges til at danne et overblik 
over bevægelser på den enkelte kreditor. 

• Absolut beløb: Sorter funktionen blander +/- beløb således at beløb med samme numeriske 
værdi komme til at ligge op ad hinanden. Det betyder at to modposter ofte vil ligge 
umiddelbart op ad hinanden, og er derved nemme at finde og afstemme. 

 

 
 
Som en sikkerhed for at det er de korrekte poster der udlignes med hinanden giver RejsUd mulighed 
for at afstemme de korrekte poster på baggrund af RAY bilagsnummeret, som markeret med en 
grøn cirkel. Den modtagne rejseafregning fra institutionen vil være angivet med RAY 
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bilagsnummeret i kolonnen ”Finanspost Bilagsnr.”. Den tilhørende modpost fra Navision vil være 
angivet med samme nummer i kolonnen ”Finanspost Beskrivelse”. 
 
 

Bilag 1.A Ikke Afstemte Poster 
Sti: Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Afstemning/Afsluttede beholdningsafstemninger 
 
Poster som det ikke har været muligt at afstemme, sendes hver måned til institutionen med henblik 
på at afklare problemet. Der dannes i den forbindelse en rapport indeholdende de åbne poster. 
Rapporten dannes ved først at tilgå modulet ”Afsluttede beholdningsafstemninger”. 
 

 
 
Under fanebladet Afsluttet beholdningsafstemning udfyldes linjerne Finanskonto og 
Konteringsperiode der dækker over hvilken finanskonto du ønsker at se åbne poster for, samt 
hvilken periode de skal vises for. Alle åbne poster til og med perioden, i dette tilfælde november 
2009, tages med. 
 

 
 
Under fanebladet Afsluttet beholdningsafstemningslinje udfyldes linjen ”Åben” med Ja og 
finanskontoen angives igen. Tryk dernæst Vis udskrift . 
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Der dannes dernæst en fil med de resterende posteringer på finanskontoen som endnu ikke har 
kunnet afstemmes. Tryk på menuen Filer  og vælg Gem som HTML fil . Gem filen på din computer 
så du senere kan vedhæfte den i SKS. Man kan også udlæse en fil, som institutionen kan indlæse i 
excel under Sti: Økonomistyring/periodisk aktivitet/afstemning/eksporter til rapportering 
 
Bemærk: Sti: Indrapportering til ØSC/Opsætning/Regnskabserklæringsopsætning  
Der dannes tillige hver måned en regnskabserklæring i Navision hvor det er muligt at angive en 
kommentar til finanskonti. Status på finanskonti skal angives af bogholderen, hvorefter filen 
eksporteres over i en excel fil. Gem filen på din computer med henblik på senere at vedhæfte den i 
SKS. 

 
 
Den efterfølgende proces foregår i SKS. Åben derfor dit SKS program og log på. Vælg dernæst 
modulet Officielle regnskaber og regnskabsgodkendelse. 
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Du kommer dernæst ind på siden regnskabsgodkendelse hvor du skal vælge den relevante 
institution og trykke på datoen under kolonnen oprettet i ØSC regnskabserklæring. 
 

 
 
Du kommer dernæst til skærmen Oversigtserklæring for den valgte periode og institution. Det er 
her bogholderens opgave at udfylde oversigtserklæringen på månedsbasis.  
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Det er tillige muligt at vedhæfte de tidligere omtalte HTML og excel filer i oversigtserklæringen. 
Det sker nederst på siden. 
 
Nb – denne udgave af oversigtserklæringen, som er med her, er ikke den nyeste, men den gamle for 
2009. 
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Efter at regnskabsoversigten er udfyldt og de relevante filer vedhæftet er det institutionens opgave 
at kommentere på bogholderens bemærkninger. Det sker ved at trykke på datoen under kvittering i 
det tidligere viste skærmbillede Regnskabsgodkendelse i SKS. Institutionen skal give 
kommentarer, samt løse eventuelle problemer i forbindelse med afstemningen af 
mellemregningskonti, så det bliver muligt for bogholderen at afstemme i en senere periode. 
 



  

 30 

Bilag 2. Oprettelse af ny kreditorbogføringsgruppe 
 
Såfremt man ønsker at gruppere alle medarbejdere der oprettes som kreditorer i 
institutionsregnskabet, kan dette gøre ved at gruppere via kreditorbogføringsgrupperne.  
Typisk vil en institution i forvejen have grupperet sine kreditorer i forhold til indenlandske og 
udenlandske kreditorer. 
En ny kreditorbogføringsgruppe oprettes på følgende vis: 
Sti: Økonomistyring/Opsætning/Bogføringsgrupper/Kreditor (som vist i eksemplet) eller 
Administration /Programopsætning/økonomistyring/Bogføringsgrupper/Kreditor 
 

 
 
Gå ind i et tomt felt i kolonnen Kode. Indsæt navnet (koden) for den nye kreditorbogføringsgruppe. 
Navnet kan maksimalt indeholde 10 karakterer. I eksemplet her er det benævnt MEDARB. I 
kolonnen Samlekonto indsættes den finanskonto, man ønsker at alle kreditorudeståender samles på. 
I dette eksempel har man valgt at anvende samme finanskonto 951501  for alle 
kreditorbogføringsgrupper. 
 
Efter at have oprettet den nye kreditorbogføringsgruppe, skal du tildele kreditorbogføringsgruppen 
til de kreditorer som skal være en del af kreditorbogføringsgruppen MEDARB. Det sker under deres 
kreditorkort på stien: Økonomistyring/Gæld/Kreditorer .  
 
Under feltet Kreditorbogføringsgruppe er det muligt at tildele kreditoren den relevante 
kreditorbogføringsgruppe, ved at trykke på pilen i højre side og vælge kreditorbogføringsgruppen 
MEDARB. 
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Bemærk: Nye personalekreditorer skal oprettes af institutionen via Den Decentrale Indberetning 
(DDI). På RejsUDs hjemmeside www.oes.dk/rejsud findes der en vejledning til både institutionen 
og ØSC, der beskriver, hvad man skal gøre i forhold til kreditorbestilling. 
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Bilag 3. Oprettelse af beholdningsafstemningskonti  
 
Før man kan gøre brug af beholdningsafstemningsfunktionen, som er beskrevet i denne vejledning skal 
man lave en særlig opsætning på kontoen for at kunne foretage beholdningsafstemninger.   
Inden du går i gang med at afstemme kontiene, skal der bl.a. opsættes nogle afstemningsregler. De 
konti, der skal afstemmes, skal opsættes, og første afstemning pr. konto skal oprettes. Dette gennemgås 
i de efterfølgende afsnit. 
 
Du skal først lave en beholdningsafstemningsopsætning: 
Sti: Økonomistyring\Opsætning\Afstemning\Opsætning 
 
 
Her skal du først opsætte den periodisering, du ønsker at afstemme efter. I eksemplet er valgt løbende 
måned og afstemningen er baseret på SKS konteringsperiode.  

 
 

 
 
Sæt V i feltet Hent poster automatisk. Er der en markering i feltet, vil systemet automatisk foreslå 
åbne poster fra tidligere perioder sammen med poster for den aktuelle periode. 
 
Udfyld næste felt Afstemning Deadline datoformel.  Her opsættes en formel fx LM + 14D (læs 
løbende måned plus 14 dage). Formlen bruges sammen med Periode Type til at beregne seneste 
opfølgningsdato for afstemningen. 
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Udfyld næste felt Standard opfyldningsansvarlig. Her kan vælges en bruger, der vil skulle følge op 
på, om afstemningen på de enkelte konti er foretaget. 
 
Efter at have lavet beholdningsafstemningsopsætningen skal de konti opsættes, der ønskes afstemt, og 
de ansvarlige personer knyttes til kontoen. 
Sti: Økonomistyring\Opsætning\Afstemning\Afstemningskonti 
 
I dette billede opsættes de konti, der ønskes afstemt, og de ansvarlige personer knyttes til kontoen 
under knappen Funktion. 

 
 
Billedet indeholder følgende felter: 

• Finanskonto; i dette felt vælger du en eller flere finanskonti, der skal afstemmes. 
• Finanskontonavn; feltet bliver automatisk udfyldt med finanskontoens navn. 
• Medtag Ultimo Poster, sætter du en markering her, medtages ultimoposter. Feltet bruges 
udelukkende   til afstemning der anvendes til statistikker. Der er samtidig et check på at en afstemning 
ikke kan startes midt i et år, da dette ikke vil give mening. 

• Dimensions Check: I feltet opsættes den dimensionsopsætning der ønskes afstemt efter. Ingen; her 
udlignes udelukkende efter afstemningskontoen. Delregnskab; her kan der kun udlignes poster med 
samme delregnskab. Alle Dimensioner; her kan der kun udlignes poster med samme fulde kontostreng. 

• Hent poster automatisk; sætter du en markering her, hentes der automatisk poster for denne 
afstemningskonto, når der oprettes en ny afstemning. 

• Primo afstemning; i dette felt kan der indsættes en startdato for primoafstemning. Når 
primoafstemning oprettes, vil der blive foreslået linjer fra denne dato og frem til den valgte slut dato. 

• Sidste afstemning; feltet indeholder perioden for sidste afstemning. 
• Sidste afstemnings start dato; feltet indeholder første dag i den periode, der sidst er afstemt. 
• Sidste afstemnings slut dato; feltet indeholder sidste dage i den periode, der sidst er afstemt. 
• Sidst afstemt af; feltet indeholder en brugerID, der svarer til den bruger, der har foretaget sidste 
afstemning. 
 



  

 34 

 
 
Når du har valgt en afstemningskonto i feltet ”Finanskonto”, skal du knytte nogle kontoansvarlige, og 
det gør du ved at vælge knappen Funktion og punktet Konto ansvarlige. Tryk på pilen i feltet 
”Afstemningsansvarlig”, her vælger du det brugerID, der svarer til den person, der skal afstemme 
kontoen.  
 
Er der opsat en Opfølgningsansvarlig i tabellen ”Beholdningsafst. Opsætning” bliver feltet 
automatisk udfyldt med den pågældende brugerID. Ønsker du en anden bruger som 
opfølgningsanvarlig, kan brugerID ændres til en anden. 
 
 
Når du har opsat hvilken konto, du ønsker at foretage en beholdningsafstemning på skal du oprette en 
primoafstemning for hver af de konti, som skal afstemmes. 
 
Sti: Økonomistyring\Opsætning\Afstemning\Opret primoafstemning 
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Her skal du oprette en primoafstemning for hver af de konti, der skal afstemmes. Her vælges en 
finanskonto sammen med en slut periode. 

Bemærk: Primo afstemning kan kun oprettes af de brugere, der er opsat under punktet Konto 
ansvarlige i feltet ”Afstemningsansvarlig” (se s. 30). 

 
• Finanskonto; her vælger du den finanskonto, du ønsker at afstemme. 
• Slut periode; her vælger du ”ultimo” periode for primoafstemning 

 
Når konto og periode er valgt, kommer denne meddelelse, som du svarer Ja til. Meddelelsen viser start- 
og slutdato for den periode, der dannes afstemningsposter for. Står der “…” er der ikke opsat en dato i 
feltet “Primo afstemning” under billedet afstemningskonti, derfor vil alle poster frem til “Slut 
perioden” blive dannet i afstemningen. 
 

 
 
I tilfælde af, at der er ikke afstemte poster før den periode du har valgt, vil du få 
denne meddelelse: 
 

 
 
Når du svarer Ja til ovenstående billede, fås flg. meddelelse: 
 

 
 
 
 


