
Vejledning til redigering af afregninger med ukorrekte betalingsoplysninger 
 

Hvis afregning ikke kan overføres til Navision,  

1) pga at medarbejderens profil ikke stemmer overens med oplysninger på afregningen – dvs 
Modtager og/eller Personalekreditor ikke er identisk 

2) ”Kombinationen mellem den valgte ”Modtager” og ”Modtager Type” er ugyldig 
3) En fejlbesked ved overførsel "Aktivitet skal være fastsat". 

 

Add 1)  

Modtager og/eller Personalekreditor ikke er identisk: Afregning viser følgende (i dette eks. RK00151): 

 

Medarbejderens profil viser følgende (i dette eksempel NHOL): 

 

 



Da disse to ikke er identiske, kan afregningen ikke overføres til NS. 

Det er som fordeler muligt, at trække afregningen tilbage til redigering, og dermed sikre at afregningen 
opdateres med de oplysninger, som står på medarbejderens profil: 

Gå ind under ”Afregninger til behandling”, klik på ”Rediger” – angiv forklaring som kommentar og klik på 
”Ja send til mig til redigering” 

 

 

 

Afregningen returneres nu som ”kladde” til din egen kasse ”Opret/rediger afregning” 

Her åbner du afregningen, og klikker på Ikonet, så du kan redigere på afregningshovedet: 



 

Herefter skal der fremprovokeres en fiktiv ændring for at det bliver muligt at klikke ”Gem” – tilføj evt et 
punktum i ”Afregningsnavn” (ændringen kan fjernes igen inden ”Gem”) – og klik ”Gem”  

 

 

Herefter kan man tjekke hvorvidt afregningen er opdateret med medarbejderens profiloplysninger som 
forventet ved at klikke på ”Kontering” under rapporten:  



 

 

Add 2)  

Såfremt en afregning fejler med overførsel med ”Kombinationen mellem den valgte ”Modtager” og 
”Modtager Type” er ugyldig, og der er tilknyttet udgifter med kreditkorttransaktioner, kan det skyldes at 
autokontering på ”Betalingstyper er opsat med ugyldig kombination ”Modtager type” med ”Konto” i stedet 
for ”Modtager”. Hvis autokonteringen er OK, kan de afregninger som fortsat fejle ”opdateres” ved at 
redigere udgiftslinjen: 

 

 

Dobbeltklik på linje for redigering, Angiv en fiktiv rettelse i ”Beskrivelsesfeltet” – tilføj et punktum, og klik 
”Gem” 



 

Klik herefter på flyverikon for send – Herefter kan man i rapporten kontrollere under linjen detaljer at der 
både er angivet ”Modtagertype” = F Finanskonto og ”Modtager” =  konto som er angivet på autokontering 
for betalingstyper (typisk mellemregningskonto for kreditkortet)  

 

 

Herefter klikkes der på send, og afregningen kan sendes til fornyet kontrol og dernæst fornyet godkendelse 
– klik på ”Send afregning”: 



 

 

Add 3) 

En fejlbesked ved overførsel som peger i retning af noget med NS dimensioner, fx "Aktivitet skal være 
fastsat". 

Opsætningen i Navision på den anvendte finanskonto under standarddimensioner undersøges, om der er 
opsat forslagsværdi eller værdibogføring er angivet som tvungen/blank 

 

Hvis det er tilfældet og det ikke er som ønsket, fjernes den – alternativt kan dimensionen udeladdes på 
datastrømmen, der overfører stamdata REJSUD_DAT (kontakt SAM herfor). 

Herefter skal der overføres en ny stamdata fil til RejsUd inden man kan komme videre. 



For at "frigive" de afregninger som er berørt af ovenstående, er det nødvendigt "redigere" afregningen 
således at de berørte udgiftslinjer opdateres – det gøres ved at redigere linjerne og sende afregningen i 
fornyet flow-godkendelse: 

Udvælg afregning(er) som ønskes overført til NS – klik på "Overfør til regnskabssystem" 

 

Ovenfor ses en fejltype – åben afregning for redigering ved at dobbeltklikke på linjen – klik på rediger, angiv 
kommentar som kontrollant/godkender kan forstå at afregning skal godkendes på ny 

 

 

Husk at der skal foretages en fiktiv ændring – hvorfor vi anbefaler at man blot tilføjer/sletter punktum i 
afregningsnavnet – klik herefter Gem 



 

 

 

Rediger herefter alle linjer, tilsvarende ved at tilføje/slette et punktum, på de linjer med den berørte 
finanskonto – husk at klikke gem for hver linje 

 



 

 

Når linjerne er redigeret og gemt, skal afregningen sendes til fornyet kontrol og derefter godkendes. 
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