
Talepapir til underviser 

Trin Handlinger (hvad gør man i 
systemet) 

Kommunikation i punktform Opmærksomhedspunkter 

Systemadgang 1. Klik på ‘MINE AKTIVITETER’
2. Klik på ‘Opdateringer’
3. Klik på ‘Faste dimensioner – beløb

og timer’
4. Klik på ‘Indtægter og udgifter (10-

49)’

• Når man logger ind, begynder man i
biblioteket
Klik på fanen ’mine aktiviteter’ hvor
man finder sine procesflow

• Vælg det procesflow man skal
arbejde i og klik på ’opdateringer’

• Et nye vindue åbnes hvor du kan
tilgå de forskellige skemaer

• Inputskemaer har den samme
struktur på tværs af alle
institutioner.

• Man kan i institutionen selv lave
rapporter, hvis man ønsker det.

Øvelser • Sørg for alle er på systemet og får
åbnet det rette skema

Analysis fanen 5. Gem
6. Beregn
7. Annuller
8. Medlemmer
9. Totaler
10. Filtrer

• Gem funktionen gemmer data i
databasen. Beregn simulerer i den
åbne mappe.

• Annuller fungerer ligesom den alm.
fortryd funktion (som ikke fungerer
i denne Excel version)

• Medlemmer benyttes til at
tilføje/fjerne beskrivelser og nøgler
i dimensionerne

• Totaler benyttes til at indsætte
subtotaler på dimensioner

• Filtrer kan sættes på de forskellige
dimensioner

• Gem funktionen er langsommere
end beregn

• Ctrl+z fungerer ikke
• Ved totaler skal en celles i

efterfølgende dimension markeres

Tilføj nye linjer 1. Mærker cellen i bunden af arket og
klik på spørgsmålstegnet

2. Vælg den ønskede værdi i drop-
down boksen. Udfyld resten af
rækken på samme vis

• Der tilføjes en ny linje i skemaet
• Marker en celle nederst i skemaet,

under det samlede resultat og klik
på spørgsmålstegnet

• Vær opmærksom på at man tilføjer
en linjen i bunden af budgettet efter
summen

• Der kan ikke tilføjes en ny linje midt
i skemaet (som i et alm. Excel ark)
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3. Indtast beløb i en eller flere 
måneder 

4. Gå til Analysis-fanen og klik på 
”Gem data” 

• Vælg det ønskede i drop-down 
boksen (Kendes værdien kan du 
udfylde dem direkte) 

• Fortsæt med resten af cellerne der 
skal udfyldes 

• Du kan udfylde værdierne pr måned 
eller i totalen (ikke begge dele på 
samme tid) 

• Når du er færdig med at tilføje, gå til 
Analysis-fanen og klik på ”Gem 
data”  

• Den nye linje flyttes op i budgettet 

• Man kan tilføje op til fem linjer ad 
gangen 

• Start altid med at indsætte beløb i 
måneder og tryk beregn/gem. 
Derefter kan du opdatere totalen 
for hele året.  

Rettelser i 
eksisterende 
linjer 

1. Marker cellen du ønsker at ændre 
værdien i 

2. Skriv den ønskede værdi 
3. Gå til Analysis-fanen og klik på 

”Gem data” 

• Det vi gør, er at rette en 
eksisterende linje  

• Når der gemmes, opdateres 
summen 

• Det benyttes eks. hvis der rettes i 
det eksisterende budget ved rettelser 
i en enkelt postering mv. 

• Du kan ikke ændre værdier i totalen 
og månederne på samme tid. Adskil 
med gem/beregn 

• Ønsker du at benytte måneder som 
vægte indtastes vægtene først, gem 
og derefter indsættes det totalbeløb 
i summen, afslut med at gemme 

Vægte 1. Indsæt dine vægte i linjen og klik 
‘Beregn på ny” 

2. Indsæt det samlede beløb i totalen 
og klik ‘Beregn på ny’ 

3. Klik ‘Gem data’ i Analysis-fanen  

• Først indtastes vægtene i linjen 
hvorefter der beregnes på ny 

• Derefter indsættes det samlede 
beløb i totalen og der gemmes, 
hvorefter beløbet bliver delt ud 

• Der skal gemmes mellem de 
indtastede vægte og totalen 

Øvelser    
Subtotaler på 
dimensioner 

1. Sæt markøren i kolonnen til højre 
for kolonnen du ønsker subtotaler 
for, f.eks. ‘Projekt’ 

2. Klik på ‘Totaler’ i Analysis-fanen  
3. Klik på ‘Vis totaler’ 

• Der sættes subtotaler på eks. 
’Aktivitet’  

• Forklar hvad du gør imens du gør 
det 

• Dette kan gøres på samtlige 
dimensioner, dog bliver billedet 

• Man skal være opmærksom på at 
den subtotal som opstår, er for 
søjlen før den markeret 

• Bemærk at disse ændringer er væk 
næste gang skemaet åbner 
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mere rodet desto længere du 
kommer ud 

Træk og flyt 
kolonner 

1. Klik på cellen i kolonnen du ønsker 
at flytte 

2. Placer musen på den grønne boks 
omkring cellen. Bemærk at ikonet 
skifter form 

3. Træk og flyt kolonnen mellem de 
kolonner hvor den skal placeres 

• Nu skal vi kigge på hvordan man 
flytter en kolonne i skemaet 

• Klik på cellen i den kolonne du 
ønsker at flytte 

• Placere musen på den grønne boks. 
Bemærk at musen skifter form 

• Træk musen mellem de to kolonner 
hvor den skal placeres 

• Bemærk at disse ændringer er væk 
næste gang skemaet åbner 

Medlemmer 1. Sæt markøren et vilkårligt sted i 
kolonnen ‘Aktivitet’ 

2. Klik på ‘Medlemmer’ i Analysis-
fanen  

3. Klik på ‘Tekst og Nøgler’ 

• Der ændres nu i medlemmer 
• Medlemmer kan vises som tekst, 

nøgle eller begge dele 
• Forklar hvad du gør imens du gør 

det 

• Der kan være en fordel i nøgler når 
man tilføjer linjer hvis man skriver 
det direkte i skemaet  

• Bruger man søgefunktionen kan det 
være fordel at benytte tekst 

• Bemærk at disse ændringer er væk 
næste gang skemaet åbner 

Øvelser    
Filtre 
medlemmer 

1. Klik på ”Vis/skjul Filtre” i Analysis-
fanen 

2. Klik på filtre-knappen i skemaet 
3. Vælg medlemmerne du vil filtrere 

på 
Eller 
1. Højreklik på et medlem 
2. Klik på ‘Filtrer efter medlem’ 

• Nu filtrerer vi på medlemmer. Vi 
har to forskellige muligheder.  

• Første: Gå til Analysis-fanen og klik 
på ”Vis/skjul Filtre”. Klik på filter-
knappen i skemaet 

• Vælg medlemmerne du vil filtrere 
på 

• Anden: For den andre mulighed 
højreklik på et medlem 

• Klik på ‘Filtrer efter medlem’ 
• Vælg medlemmerne du vil filtrere 

på 
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• I begge tilfælde kan I se skemaet 
ændre sig til at tilpasse fileterne 

Filtre et medlem 1. Dobbeltklik på det medlem du vil 
filtre på 

Eller 
1. Højreklik på det medlem du vil filtre 

på 
2. Klik på ”Filtre medlemmer” 

• Hvis du ønsker at filtrere på et 
bestemt medlem. Du har to 
forskellige muligheder.  

• Første: Dobbeltklik på det medlem 
du vil filtrere på 

• Nu kan du se at du har filtreret på 
det bestemte medlem. 

• Anden: Højreklik på det medlem du 
vil filtrere på 

• Klik på ”Filtrer medlemmer” 
• Nu kan du se, det samme som i den 

forrige mulighed 

 

Øvelser    
Spring-
funktionaliteten 
(Finansposter) 

1. Højreklik på cellen 
2. Vælg ‘Spring’ 
3. Vælg ‘Finansposter - detail’ 

• Vi kigger på spring funktionen for 
finansposterne  

• Denne benyttes til at se de enkelte 
fakturalinjer 

• Forklar hvad du gør imens du gør 
det 

• Der åbnes en ny projektmappe, som 
kun vil indeholde data hvis der er 
arbejdet i budgettet 

• Det er ikke muligt at se de enkelte 
fakturaer inde i SBS 

• Du kan også gøre se revisionsspor 
på totaler. 

Spring-
funktionaliteten 
(Revisionsporet) 

1. Højreklik på cellen 
2. Vælg ‘Spring’ 
3. Vælg ‘Finansposter - detail’ 
4. Luk projektark 

• Vi kigger på spring-funktionen for 
revisionsporet  

• Denne benyttes til at se hvem 
arbejdet med den givne post 

• Forklar hvad du gør imens du gør 
det 

• Der åbnes en ny projektmappe, som 
kun vil indeholde data hvis der er 
arbejdet i budgettet 

Øvelser    
Afvigelsesforklar
inger 

Den tidligere projektmappe lukkes ned • Hvis du har en afvigelse i dit 
grundbudget, dine realiserede tal 

• Der arbejdes i en anden 
projektmappe 
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1. Klik i menuen på 
”Afvigelseskategorier og 
kommentarer” og åben skemaet 
”Fast dimension 1 og 2 
afvigelsesforklaringer” 

2. I rækken der skal forklares i 
udfyldes cellen i kolonnen 
”Bagudret kategorisering Re, Pe, 
AK, PR, MV”. Du kan vælge 
spørgsmålstegnet for hjælp til 
forklaringerne (i drop-down boksen 
klik på ”Vis” og vælg ”Tekst og 
nøgle”)  

3. Skriv en kommentar i cellen 
’Bagudrettet` 

4. Gentage for ’Fremadrettet’  
5. Gå til Analysis-fanen og klik på 

”Gem data” 
6. Luk projektarket 

eller nye prognose kan du forklare 
det her 

• Gå tilbage til menuen 
• Klik nu på ”Afvigelseskategorier og 

kommentarer” hvor skemaet åbnes 
”Fast dimension 1 og 2 
afvigelsesforklaringer” 

• Vi finder rækken med den afvigelse 
du vil forklare 

• I rækken udfyld cellen i kolonnen 
”Bagudret kategorisering Re, Pe, 
AK, PR, MV”. Hvis hjælp ønskes 
kan du vælge spørgsmålstegnet (Der 
kan vælges ”Vis” og vælg ”Tekst og 
nøgle”) 

• Skriv en kommentar i linjen på den 
kolonne til højre. 

• Gentag for de fremadrettede 
forklaringer  

• Når du er færdig så gemmes data 
Send til 
godkendelse 

1. Klik på ‘Send’ 
2. Eventuelt tilføj en kommentar og 

klik ‘OK’ 

• Nu hvor vi er færdige med 
budgettet sender vi det til 
godkendelse 

• Forklar hvad du gør imens du gør 
det 

• Hvis revieweren er tilfreds 
godkendes det ellers har personen 
mulighed for at afvise det og sende 
en kommentar med tilbage 

• Hvis der ikke er en reviewer, vil 
man ikke kunne trykke ”send”, men 
”godkend”. Herefter forsvinder 
procesflowet og man kan ikke åbne 
det igen, med mindre 
økonomifunktionen aktiverer det 
for dig igen. 

Øvelser  Den udvidet pakke   
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Rapporteringsflo
wet 

1. Tilgå rapporteringsflowet 
2. Klik ‘Grundbudget (Kommende år)’ 
3. Klik ‘Faste dimensioner – Overblik 

og forudsætninger’ 
4. Klik [+] ud forklar den generelle 

funktionalitet 

• Når budgettet er godkendt, så kan 
det ikke længere tilgås 

• Under rapporter kan tallene forsat 
tilgås, dog ikke redigeres 

• Økonomifunktionen kan bygge 
rapporter som kan gemmes og 
tilføjes i dette procesflow. 

Øvelser    
Validering af 
medarbejdere og 
nye 
medarbejdere 

1. Klik ‘Lønkapacitet’ 
2. Klik ‘Valider medarbejdere (SBS 

Løn)’ 
3. Klik ‘[+]’ for at se per måned 
4. Skriv en kommentar  
5. Klik på fanen ‘Overordnede 

kommentarer’ 
6. Udfyld skema 
7. Klik på ‘Gem data’  

• Det er her mening at man 
eksempelvis noterer hvis en 
medarbejder stopper  

• Der er også mulighed for at skrive 
kommentarer til fx nye 
medarbejdere 

 

Lønfordeling 1. Klik ‘Lønfordeling’ 
2. Klik ‘Lønfordeling med 

budgetressourcer’ 
3. Her ses der et overblik og et budget 

for den enkelte medarbejder 
4. Klik på fanen ‘Input Forholdstal’ 
5. Udfyld arket et budget for en 

medarbejder 
6. Klik på ‘Gem data’ 

• Bemærk at ved udfyldning af 
budgetressourcer er det vægte 
mellem to (eller flere) områder hvor 
den benyttes 

 

Øvelser    
Indrapportering 
af nye 
anlægsønsker 

1. Klik ‘Investeringer/anlæg’ 
2. Klik ‘Nye anlægsinvesteringer’ 
3. Udfyld data vedr. anlægget 
4. Klik på ‘Gem data’ 

  

Slut    
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