
Kære RejsUd2 institution 

Vi er glade for at kunne informere om en række nye funktioner samt ændringer i RejsUd2 systemet, der vil 

blive frigivet i løbet at uge 6  

Bemærk i øvrigt at vi har opdateret vores eksisterende vejledninger og huskesedler på vores hjemmeside 

med nye skærmbilleder i de tilfælde det har været nødvendigt. De opdaterede vejledninger er markeret 

med en lille stjerne * 

De 4 E-læringskurser som tilgås via Campus vil blive fuldstændig opdateret senere, for nuværende vil der 

dog blive informeret om ændringerne på et overordnet niveau i starten af de berørte e-læringskurser 

Herunder kan du se en kort beskrivelse af de vigtigste punkter og efterfølgende de originale release notes.  

 Mulighed for at koble en ny afregning til en eksisterende afregning 

 Mulighed for at trækken en rapport som viser den samlede afregnings sagsbehandlingstid 

 Mulighed for at vedhæfte et bilag til en kørselsafregning 

 Præcisering af hvad der sker når en afregning sendes til redigerings-tilstand (Kontrollant) 

 Rettelse så Formål vises også når en afregning sendes i redigerings-tilstand (Kontrollant) 

 Rettelse til valuta konvertering 

 Mulighed for at tilføje flere transaktioner til en afregning på én gang 

 Ændring af funktionaliteten til opdeling af en kreditkorttransaktion 

 Mulighed for at vedhæfte bilag til rejsedage 

 Kreditkorttransaktioner lægges nu tilbage i bunken af transaktioner selvom en afregning slettes 

 Mulighed for at angive bogføringsdato 

 Mulighed for at distribuere en afregning til en kontrollant (og ikke kun en organisationskontrollant)  

 Mulighed for at vedhæfte flere bilag til en udgift 

 Mailadviseringer kan nu indholde dybe links til RejsUd 

 Muligt at se hvilke afregninger en afregning er linket til – via den interaktive rapport (den som ligger i 

højre side) 

 Ny og nemmere måde at angive hvilke måltider man har modtaget gratis i forbindelse med en 

rejseafregning 

 Desktop optimering i forhold til placering af udvalgte knapper (Gem, Fortryd, Ny med flere) 

 

 

 

  

https://modst.dk/systemer/rejser-og-udlaeg/brugervejledninger/rejsud2/


REJSUD-188- 2A.3.10.3.2 - SAMMENKOBLING AF 

UDLÆGSDOKUMENTER 

Det er muligt at linke en afregning til en anden afregning i alle Responsive Moduler. Link foretages 

på hovedniveau af en afregning 

1: Marker afregning 

2: Tryk på link ikon for at linke en ny afregning eller se de afregninger som allerede er linket til den 

markerede afregning. 

3: Hvis en afregning er linket til en anden afregning, vises et ikon i listen 

 

4: I listen over linkede afregninger, kan man markere en afregning for at se den tilknyttet rapport 

5: Slet link 

6: Tilføje nyt link 

 

Bemærkninger til løsning. Ved oprettelse af link, kan brugeren vælge blandt de afregninger som er 

tilgængelige i brugerens afregningsarkiv. 



REJSUD-291- 2A.3.10.3.2 - IKKE MULIGT AT SE 

AT ET DOKUMENT ALLEREDE ER ÅBENT 

  
Bruger får en advarsel, hvis en anden bruger har markeret / behandler sammen afregning. 
 
 

 I Responsive moduler der to typer advarsler: 
 
A: Hvis man markerer en afregning i listen, som også er markeret af en anden bruger i et Responsive modul, 
vises linjen med gult og et ”øje” placeres på ikonet. Ved at holde musen henover ikonet, kan man se hvilken 
bruger har markeret samme afregning 
 
B: En pop-up i bunden af skærmen, advarer brugeren om, at en anden bruger arbejder med afregninger i 
listen. 

 
  



 

 I Legacy ”Afregninger under behandling” vises dette således: 
 

A: Et ikon i listen viser, at afregningen er åbnet af anden bruger eller markeret i en Responsive visning 
 

 
 
B: Hvis to brugere åbner samme afregning i Legacy, vises en popup i toppen af skærmen 
 

 
 

REJSUD-311- 2A.3.10.16.6 RAPPORT: 

SAGSBEHANDLINGSTIDER PR. DOKUMENT 

Rapporten tager udgangspunkt i tiden brugt på headerniveau og ikke tiden brugt på linjeniveau og 

indeholde nedenstående felter: 

 Regnskabsenhed 

 Kontor 

 Ansat 

 Udlægsnr. 

 Bilagsnr. 

 Rapporttype 

 Oprettet (tidspunkt på, hvornår rapporten er sendt i flow første gang) 

 Overført (overførselstidspunktet) 

 Total behandlingstid (tiden for oprettelse til overført) 

 Til kontrol (hvor lang tid har afregningen ligget til kontrol) 

 Til redigering (hvor lang tid har afregningen ligget til redigering efter den er blevet 

afsendt første gang) 

 Til behandling (hvor lang tid har den ligget til signering, godkendelse og hos regnskab) 

Rapporten bliver grupperet på Regnskabsenhed, Kontor og til sidst Ansat.  

Tidformatet på de forskellige behandlingstider vises med D:TT:MM:SS. 

  



REJSUD-736 - 2A.3.10.4 - MULIGHED FOR AT 

VEDHÆFTE DOKUMENTATION TIL EN 

KØRSELSAFREGNING MANGLER 

Det er nu muligt at vedhæfte et eller flere bilag til en kørsel. 

1. Vælg for at uploade nyt bilag 

2. Vælg for at tilknytte et bilag, som allerede er uploadet 

3. Visning til højre, har fået en fane til forhåndsvisning 

4. Klik på et bilag, for at få det vist i forhåndsvisningen. 

 

 

 

REJSUD-794 - USABILITY - REDIGERING : HVAD 

ER DET DER PRÆCIS VIL BLIVE FJERNET, NÅR 

MAN KLIKKER PÅ KNAPPEN "REDIGER" 

Forklaring af hvad der sker, når en bruger tager en afregning ud af flow til redigering. Advarselstekst 

opdateret til: 

 "Afregningen sendes tilbage til kladdetilstand og workflowet vil blive nulstillet. Konteringer, bilagstekster 

og kommentarer på linjer, som er påført efter oprettelsen, vil ligeledes blive nulstillet." 

 



REJSUD- 1025 - HD0000000329187 REJSUD2 - 

SVANA - FORMÅL FORSVUNDET PÅ 

AFREGNINGERNE ! 

Hvis en afregning blev taget ud af flow, returneret til redigering fra kontrollantvisning, ”til underskrift” eller 

"til behandling", blev det anvendte "Formål" ikke vist når man havde afregningshovedet åben til redigering. 

Fejl er fikset. 

REJSUD- 1027 - FEJL I KONVERTERING AF 

VALUTA NOK DKK REJSUD-1002 

Fejl ved registrering af manuelle udgifter i DKK, hvis destinationsland var sat til Norge. Fejlen er nu rettet. 

REJSUD-335- 2A.3.7.1.4 TILFØJELSE AF 

TRANSAKTIONER TIL EN AFREGNING 
Med denne feature, kan brugeren nu vælge flere transaktioner for listen over transaktioner til specificering. 

Herefter kan der vælges evt. omkostningstype og evt. tilføjes bilag per transaktion. 

A -  Det er nu muligt at vælge flere transaktioner: 

 

 
B -  Beskrivelse: 

1. I oversigten vises overblik over valgte transaktioner 

2. Er brugeren i tvivl, kan detaljer ses i nyt faneblad "Transaktionsdetaljer" 

3. Ønsker brugeren at springe denne transaktion over, klikkes på denne knap. Transaktionen er 

tilgængelig til senere brug 

4. Vælg omkostningstype etc. og gem udgiften. Næste transaktion åbnes til specificering. 



 

C: Opdeling af transaktioner 
Vælger brugeren at opdele transaktionen på beløb, bliver overskriften opdateret med teksten (Split 1), 

inden der gemmes. 

 

Efter første udgift er gemt, bliver den næste transaktion som åbnes, det resterende Split af transaktionen: 



 

REJSUD-642 USABILITY - ÆNDRING AF 

FUNKTIONALITETEN TIL OPDELING AF 

KREDITKORTTRANSAKTIONER 

Leveret i forlængelse af REJSUD-335. Hvis en bruger vælger at opdele en transaktion (manuelt angive et 
mindre beløb), åbnes den resterende andel af transaktionen, når første udgiftslinje gemmes. 
 
A: I det øjeblik som brugeren taster en beløb i ”tilgængeligt beløb”, bliver transaktionen splittet: 



 
 
 
B: Når første andel gemmes, fortsættes der med at restandel af transaktion er valgt: 
 

 

  



REJSUD-736 2A.3.10.4 - MULIGHED FOR AT 

VEDHÆFTE DOKUMENTATION TIL EN 

KØRSELSAFREGNING MANGLER 

Forbedring til denne feature, som blevet leveret i Ibistic 2017-10. Hvis bruger kun har vedhæftet en 

kontoringsnote til en kørsel, er denne nu automatisk prævalgt og vises således i fanen. 

 

REJSUD-883 2A.3.10.4 - MULIGHED FOR AT 

VEDHÆFTE DOKUMENTATION TIL REJSEDAGE 

MANGLER 

Det er nu muligt at vedhæfte dokumentation på "Rejser". Vedhæftning sker ved oprettelse af en "Rejse" 

eller ved redigering samme. Det er altså ikke muligt at tilføje dokumentation på underliggende rejsedage. 

Det er kun muligt at vedhæfte til afregninger som er oprettet efter deployment af denne feature. 

Det er nu muligt at vedhæfte et eller flere bilag til en rejse. 

1. Tryk her for at tilføje nyt bilag 

2. Tryk her for at tilknyttet et allerede uploadet bilag til denne rejse 

3. Er der uploadet flere bilag, kan du her vælge hvilket bilag vises i forhåndsvisnings (4) 

4. Forhåndsvisning af valgte bilag i listen til venstre 

 

  



REJSUD-1013 TRANSAKTIONER SENDES IKKE 

TILBAGE TIL MEDARBEJDER VED SLETNING AF 

AFREGNING. 

Hvis en kontrollant slettede en afregning fra visningen ”Afregninger til kontrol”, blev evt. tilknyttede 
transaktioner ikke sendt retur til den ansatte. Denne fejl er rettet. 

 

REJSUD- 1039 DET ER IKKE MULIGT AT ANGIVE 

BOGFØRINGSDATO I REJSUD. 

Mulighed for at angive bogføringsdato på afregninger. 
 
I Responsive visninger: 
 
    Afregninger til Kontrol 
    Kontrollér afregninger 
    Godkend afregninger 
    Underskriv afregninger 
 
  
 
Bogføringsdato angives på hovedniveau, ved klik på kalender ikon: 
 

 
 
Er der angivet en bogføringsdato på afregningen, vises der en ekstra kolonne med datoen i Responsive 
lister: 
 

 



1. I legacy visning: 
 
    Afregninger under behandling: 

 
 
Desuden vises den angivet bogføringsdato i Rapporten under fanen "Kontering". 
 

REJSUD-1083 MAN KAN IKKE DISTRIBUERE TIL 

KONTROLLANT KUN TIL 

ORGANSISATIONSKONTROLLANTER 

Ved distribution af afregninger, fra visningen ”Alle afregninger til Kontrol”, blev der fejlagtigt vist en liste 
over brugere med rollen "Organisationskontrollant”. Rettet som listen nu korrekt viser brugere med rollen 
”Kontrollant.” 
 

REJSUD-1089 MULIGHED FOR AT VEDHÆFTE 

FLERE BILAG TIL UDGIFTER 

Det nu muligt at tilføje flere bilag til en udgift. Vedhæftning sker nu fra knapperne "Upload bilag" og "Vælg 
fra listen over bilag". Denne rettelser gælder kun for nye afregninger oprettet efter  deployment af denne 
feature. 
 

1. Tryk her for at uploade et bilag eller konteringsnote 

2. Tryk her for at tilknytte et allerede uploadet bilag til denne udgift 

3. Er der tilknyttet / uploadet flere bilag til udgiften, markeres det ønsket bilag som skal vises i 

forhåndsvisningen (4) 

4. Forhåndsvisning af bilag 
 



 
 

REJSUD-270- 2A.3.10.14.2 - MAILADVISERINGER 

MED DYBE LINKS 

Efter overgang til Tiger, understøtter løsningen nu dybe links i adviseringer. Dybe links i adviseringer tillader 

at brugeren kommer direkte til emnet som skal behandles, hvor det er muligt. Dette gælder for Afregninger 

til underskrift, Afregninger til godkendelse, Fakturalinjer til varemodtagelse, Fakturalinjer til godkendelse. 

Linket i knappen ”Gå til website” er opdateret: 

  



REJSUD-1094- 2A.3.7.1.4 PÅ RAPPORTEN OG DEN 

INTERAKTIVE RAPPORT MANGLER DER 

OPLYSNINGER OM HVILKE AFREGNINGER DER 

ER LINKER SAMT MED HVILKE 

Den interaktive rapport er nu opdateret, så der vises at en afregning er linket til en anden: 

 

Feature med linking af afregningen blev leveret i REJSUD-188. 

FEJL – FEJL VED SLETNING AF AFREGNINGER 

MED TILKNYTTET TRANSAKTIONER 

Hvis regnskabsbruger forsøgte at slette en afregningen med tilknyttet transaktioner fra visningen 

”Afregninger til behandling”, fremkom crash-meddelelse og afregningen blev ikke slettet. Dette er nu 

rettet. 

REJSUD-736- 2A.3.10.4 - MULIGHED FOR AT 

VEDHÆFTE DOKUMENTATION TIL EN 

KØRSELSAFREGNING MANGLER 

Bugfixes til denne feature. 

 Såfremt der afregnes en kørsels afregning (afregning 999) via IE browseren og man 

redigerer det indscannede bilag, så låses mulighederne for at ændre indstillingerne for 

Anvend Kilometer fra Google Maps og for Tur/Retur og der fremkommer en fejl meddelelse 



der gør at man ikke kan færdiggøre afregningen med mindre man indtaster antal kørte 

kilometer. 

 Efter vedhæftning af et bilag kan man ikke længere se den rute som Google har dannet. 

Begge fejl er rettet. 

REJSUD-868- 2A.3.6.2.6 - MÅLTIDSFRADRAG 

SKAL VÆRE NEMMERE AT HÅNDTERE PÅ 

LINJER 

Registrering af måltidsfradrag er ændret / opdateret på desktop.  

A: Ved oprettelse af rejsedage, kan brugeren nu angive reduktion for hver rejsedag: 

 

B: Oprettelse af flere destinationer i samme Rejse: 

Oprettes flere ben / destinationer for en rejse, er det ikke længer muligt at angive flere reduktioner for 

morgenmad end det faktiske antal hele 24-timer, som rejsen indeholder. I nedenstående eksempel, får 

brugeren kun mulighed for afkrydse 6 gange reduktion for morgenmad: 



 

  



REJSUD-1197- DESKTOP OPTIMERINGER – 

OPRET AFREGNING 

Der er sket adskillige opdateringer navigationselementer og layout i modulet ”Opret afregninger”. 

Væsentlige ændringer: 

1 - Navigationselementer / knapper er flyttet til venstre side af skærmen: 

 

2 - Der er implementeret ”bread crumb” navigation i toppen af modulet 

Brugeren kan således gå et niveau tilbage, ved klik på ”Tekst”. 

 

3 – Inputforms har fået handlingsknapper i bunden af formen. 

Ved f.eks. afsendelse af afregninger, oprettelses af udgifter mv., findes der nu handlingsknapper i bunden 

af formen, samt i toppen ved navigationsmenuen. 

 



4 – Søgefelt i lister: 

I lister er der nu implementeret et søgefelt. Søgning sker som fritekstsøgning i alt tekst, som vises i listen. 

Søgning sker når der indtastet minimum to tegn i boksen: 

 

FEJL- ARKIVSØGNING EGNE TRANSAKTIONER 

Ifølge dokumentation for Roller (https://confluence.miracle.dk/display/TRIBIS/Ibistic), bør rollerne 

”Rejsende”, ”Godkender”, ”Rejsende med Rekvisition” og ”Godkender med Rekvisition” give adgang til 

modulet ”Arkvisøgning (egne transaktioner)”: 

 

Dette har aldrig været implementeret korrekt, men rettes ved dette deploy, så rettigheden sættes via HR-

synk. 

https://confluence.miracle.dk/display/TRIBIS/Ibistic

