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REJSUD 
IRU-2776/IRD-4961 - SEKRETÆRADGANG TIL 

MEDARBEJDERS ÅBNE 

KREDITKORTTRANSAKTIONER  

Modulet ”Til specificering” er overgået til Responsive. Modulet er ligeledes udvidet med ny 

funktionalitet der indebærer, at sekretærer nu både kan se egne kreditkorttransaktioner der ligger 

specificering, samt kreditkortransaktioner som ligger til specificering hos de brugere, man er 

sekretær for. 

A – Adgang til modulet 

Klik på dette ikon:  

 

Tælleren viser antallet af kreditkorttransaktioner som pt. ligger til ”Specificering” 

(kreditkorttransaktioner som er tildelt en bruger, men endnu ikke er tilknyttet en afregning). Er man 

sekretær for en eller flere brugere, vises lidt flere detaljer i listen, og det vil være muligt at filtrere 

på ejeren af kreditkorttransaktionen. 
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Se uddybende forklaring nedenfor. 

B – For brugere som ikke er sekretær: 

Generelt:

 

1. Liste over transaktioner til ”Specificering”:  

Listen indeholder 4 kolonner: 

Dato / Forbrugssted: Viser dato for køb og hvor købet er foretaget 

Lokalt beløb: Viser beløb og valuta for kreditkorttransaktionen 

Tilgængeligt beløb: Viser den andel af kreditkorttransaktionen, der endnu ikke er tilknyttet 

en afregning eller anvendt på en udgift 

Kommentar: Er der tilknyttet en eller flere kommentarer til kreditkorttransaktionen, vises 

et ikon. Ved at holde musen over ikonet, kan man se den seneste kommentar. I historik for 

kreditkorttransaktionen kan man se alle kommentarer 

2. Filter: 

Her kan du filtrere i listen på de viste kriterier 

3. Gå til afregningskladder: 

Ved tryk på denne knap åbnes ”Opret/redigér afregninger” 

4. Eksportér til Excel: 

Her kan du eksportere alle kreditkorttransaktioner til Excel 

5. Søg 

Fritekstsøgning blandt kreditkortransaktioner i listen 
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6. Luk / Åben filter 

Tryk på denne knap for at skjule eller vise filteret til venstre 

7. Se detaljer 

Har du valgt en enkelt kreditkorttransaktion i listen, kan du se detaljer ved trykke her 

Menupunkter ved markering af en kreditkorttransaktion: 

 

1. Slet 

Har du markeret én eller flere kreditkorttransaktioner med personlig hæftelse, kan du slette 

disse ved at trykke her. 

OBS: Kreditkorttransaktioner med personlig hæftelse, anvendes på nuværende tidspunkt 

ikke i RejsUd2  

2. Afvis og returnér 

Brug denne til at returnere en kreditkorttransaktion til din administrator. Bemærk; Dette skal 

kun gøres, såfremt kreditkorttransaktionen ved en fejl er blevet distribueret til den forkerte 

bruger 

3. Historik 

Se historik for kreditkorttransaktionen. 
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C – For brugere som er sekretær: 

Generelt: 

Er man sekretær for én eller flere brugere, viser modulet – ud over de funktioner der er beskrevet 

under punkt B, lidt mere information: 

 

1) Ekstra kolonne i listen 

Kolonnen ”Ejer/Betalingsmiddel” viser hvilken bruger kreditkorttransaktionen er 

distribueret til 

2) Filter på Ejer 

Filteret har et ekstra punkt ”Ejer”, dette er udvidet ved åbning. Filteret viser en liste over 

brugere, samt antallet af kreditkortransaktioner som ligger til specificering hos de enkelte 

brugere. Listen sorteres efter antallet af kreditkorttransaktioner der ligger hos brugerne. Ved 

åbning vises de 5 brugere, som har flest kreditkorttransaktioner. Listen kan udvides med 

yderligere 5 brugere, ved at klikke på ”Vis mere” 
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IRU-2780/IRD-4907 - ÆNDRING AF PRÆVALGT 

HANDLINGSKNAP FOR KONTROLLANT OG 

SEKRETÆR 

Rækkefølgen i ”Handling” ved afsendelse af en afregning er ændret for Kontrollanter og 

Sekretærer. Den prævalgte handling er nu ændret, så afregninger som udgangspunkt bliver 

underskrevet på vegne af den Rejsende. 

 

 

For Kontrollanter er rækkefølgen nu: 

 

 
 

 

 For Sekretærer (Uden kontrolled) er rækkefølgen nu: 
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IRU-2969/IRD-5919 - MULIGT AT VÆLGE IKKE 

TILGÆNGELIGT BETALINGSMIDDEL VED 

REDIGERING AF MANUEL UDGIFT 

Bugfix: Ved redigering af en udgift var det muligt, at vælge et ikke-tilladt betalingsmiddel. Det var 

dog ikke muligt at gemme udgiften, og der blev ligeledes givet en advarsel. Fejlen er rettet og der 

kan nu kun vælges tilladte betalingsmidler. 

IRU-3003/IRD-4435 - BESTILLING 15 KAN IKKE 

ARKIVERES 

Bugfix: En bestilling kan få status ”Til orientering”, uden at være tildelt en bruger. Dette kan ske, 

hvis brugeren som skal have bestillingen til orientering, ikke længere er aktiv eller ikke er opsat 

med korrekte roller for bestillingsmodulet. I dette tilfælde, kunne bestillingen ikke fjernes 

fra ”Bestillinger til behandling”. Det er nu muligt for en fordeler, at distribuere bestillingen til en 

bruger som herefter kan arkivere bestillingen. 
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IRU-2946/IRD-5745 - LÆNGERE FORKLARING 

VED TRANSAKTION OMBRYDES IKKE I 

VISNING 

Bugfix: Ved brug af meget lange tekster i bilagsbeskrivelser, blev teksten ikke vist korrekt i 

rapporten. Dette kunne resultere i, at beløbet på linjen ikke blev vist. Denne fejl er nu rettet: 

Før rettelse: 

 

Efter rettelse: 
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REJSUD ANDRE ÆNDRINGER OG FEATURES 

1- Grafiske / Visuelle optimeringer 

 

Med denne release, er der lavet en række justeringer til layoutet i Responsive modulerne. Disse 

inkluderer eksempelvis ændret farver, fremhævning af skrifttyper samt understregning af klikbare 

menupunkter i top-menu ved mouseover.  

 

Gammel version Ny version 

  
 

2 – Nyt design i detaljevisningen af kreditkorttransaktioner  
 

Visning af info/detaljer i ”Transaktionsarkiv”, ”Afregningsarkiv” og ”Afregninger under 

behandling”, har ligeledes fået et nyt design: 

 

 


