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Formål 
Denne mini vejledning beskriver kontrol af GIS datastrømmen REJSUD_AFR og henvender sig til de FGU 

Institutioner som ikke er kunde hos SAM. 

Formålet med vejledningen er, at give regnskabsmedarbejderen i FGU institutionen et redskab til at tjekke 

om datastrømmen REJSUD_AFR er afviklet succesfuldt, eller om der er opstået fejl i forbindelse med 

behandlingen, og hvordan sidstnævnte skal håndteres. 

Indledning 
Rejseafregninger og udlæg oprettet og godkendt af institutionerne i RejsUd, overføres hver nat i en såkaldt 

batch til Navision Stat. 

Batchen med afregningerne indlæses i Navision Stat via GIS datastrømmen REJSUD_AFR, og det er FGU 

Institutionens opgave at kontrollere, at denne indlæsning er sket. 

Når batchen er indlæst, uden behandlingsfejl, overføres den automatisk til købskladden. Det anbefales, at 

den dedikerede købskladde bogføres hver dag, eftersom en ikke-bogført-købskladde, vil betyde at den 

nyeste batch fejler i indlæsningen. 

En Batch med status ”Delvist behandlet” eller ”Behandlingsfejl” skal behandles manuelt, når fejlen er 

udbedret og kladden med de foregående afregninger evt. er bogført. 

Har en batch status ”Importfejl”, vil det ikke være muligt at behandle batchen. Afregningerne vil i dette 

tilfælde blive genåbnet i RejsUd, og institutionen skal overføre afregningerne igen (efter evt. fejlrettelse). 

Denne status skal Institutionen derfor ikke forholde sig til. 
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Kontroller status på batch 
Det er vigtigt at Institutionen løbende kontrollerer at ALLE batch, overført fra RejsUd til Navision Stat, er 

behandlet fejlfrit. 

Åben datastrømskortet for REJSUD_AFR som vist nedenfor. 

 

Sti: XXX/Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Generisk Integration/GIS Importdatastrømme 

Vælg handlingen ”Batch” på handlingsbåndet. 

 

Under vinduet ”Integrationsbatch” bliver status på den enkelte batch nu synlig: 

 

Nedenfor beskrives de forskellige statusser som en batch kan have, samt eksempler på den efterfølgende 

behandlingsmetode. 
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Status ”Behandlet” 
Eksempel på et regnskab hvor alle Batch er fejl frie, og dermed er behandlet med succes. 

 

Har en batch status ”Behandlet”, skal Institutionen ikke foretage sig andet end at bogføre købskladden. 

Status ”Delvist behandlet” 
Eksempel på en Batch som er delvis behandlet, dvs. at nogle afregninger i batchen er behandlet med succes 

og er lagt i købskladden, mens andre afregninger i samme batch har behandlingsfejl. 

  

Start med at bogføre købskladden, som indeholder de afregninger, der er behandlet med succes.  

Kontrollér herefter fejlbeskeden på transaktionerne i den batch der har status ”Delvist behandlet”. 
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Her ses fejlbeskeden under feltet ”Fejlmeddelelse”. 

 

Du skal nu udbedre fejlen og derefter behandle batchen manuelt (se afsnit ”Behandl batch”). 

I det viste eksempel skyldes fejlen, at der ikke er sat flueben i feltet ”Tillad overskrivning for 

afsendersystem OES_OESC” i REJSUD_AFR datastrømsopsætningen. 
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Status ”Behandlingsfejl” 
Her ses et eksempel hvor en batch er fejlet, dvs. at hele batchen er fejlet og intet er dermed lagt over i 

købskladden. 

Vælg den fejlede batch, klik på transaktioner for at se fejlen:  

 

Her ses fejlbeskeden under feltet ”Fejlmeddelelse”. 

 

Du skal nu udbedre fejlen og derefter behandle batchen manuelt (se afsnit ”Behandl batch”). 

I det viste eksempel skyldes fejlen, at den bruger, der forsøger at behandle batchen, ikke har de 

nødvendige rettigheder. Når rettighederne er tildelt brugeren, kan batchen genbehandles. 

Et andet typisk eksempel på en fejl, er ”Kladden er ikke tom”. Denne fejl opstår når der modtages en ny 

batch, hvor købskladden ikke er tom ved modtagelsen. Løsningen er at kladden bogføres og den fejlede 

batch kan herefter genbehandles.  
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Behandl Batch 
Har en batch status ”Behandlingsfejl” eller ”Delvist behandlet” skal fejlen rettes og batchens skal forsøges 

genbehandlet. 

Her følger tre trin til den manuelle behandling af en fejlet batch. 

 

 

Herefter anbefales det at købskladden bogføres, for at undgå fejl i den følgende batch. 

BEMÆRK:  

Ved ”behandlingsfejl” gælder det alle transaktioner der er fejlet, og ved behandl batch af denne type, vil 

alle transaktioner blive genbehandlet. 

Ved ”Delvist behandlet” er det en/flere transaktioner der er fejlet, og ved behandl batch af denne type, er 

det kun de fejlede transaktioner som vil blive genbehandlet. 

 

 

 

 

 

 

 

 


