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1 Indledning 
Dette dokument indeholder en overordnet beskrivelse af de ændringer i funktionalitet, der finder sted i Sta-
tens Budgetsystem i forbindelse med Release 2020.02. 

Release notes for Statens Budgetsystem har samme afsnitsstruktur fra gang til gang, mens det konkrete 
indhold, ændringerne, naturligt vil variere. Ambitionen er at gøre det let for brugere af Statens Budgetsystem 
at få et overblik over de ændringer, der finder sted i de enkelte releases. 

1.1 De væsentligste ændringer 

Det primære sigte med Release 2020.02 er optimering af performance. Med optimering af performance for-
stås den tid, der går når brugeren åbner inputskemaer i SBS. Konkret er der i releasen arbejdet med to tek-
niske løsninger: 

• Hurtigere indlæsning af stamdata, således at indlæsningstiden for de enkelte inputskemaer og rap-
porter reduceres. 

• Spærrede værdier: SBS modtager nu kun spærrede dimensionsværdier fra Navision, som er rettet 
inden for det seneste år. Dette reducerer den historiske mængde af stamdata i SBS og øger derved 
indlæsningstiden på inputskemaer og rapporter. 

Herudover er der foretaget en mindre justering til tre skemaer, der muliggør projektstyring. To brugere kan 
nu ved at åbne disse skemaer undgå at spærre for hinanden, når blot de udvælger de konkrete dimensions-
værdier på fast dimension 2. Hidtil har det ved åbning af inputskemaer kun været muligt at undgå dette ved 
at vælge værdier på fast dimension 1. 

1.2 Nye projektmapper, rapporter mv. 

For at understøtte projektstyring på alias og sagsopgaver, som beskrevet i afsnit 2.1. er der oprettet en ny 
projektmappe. Fremgangsmåden for at tilføje denne til en processkabelon er beskrevet i afsnit 5.2. 
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2 Ændringer i generel funktionalitet 

2.1 Bedre understøttelse af projektstyring 

2.1.1 Baggrund for ændring 

På nuværende tidspunkt er det muligt for en bruger at åbne, og derved spærre, en given version på en unik 
kombination af bogføringskreds-delregnskab-fast dimension 1. Dette vanskeliggør arbejdet for de institutio-
ner, der arbejder med projektstyring, hvor det er relevant at åbne (og derved afskærme en låsning) på fast 
dimension 2. 

Ved at introducere muligheden for også at vælge fast dimension 2 bliver det nu muligt at åbne en version på 
en unik kombination af bogføringskreds-delregnskab-fast dimension 1-fast dimension 2. 

Ændringen gør det muligt at åbne en mere detaljeret del af et budget, uden at spærre for andre brugere. 

2.1.2 Skemaer som påvirkes af ændringen 

Nedenstående tabel indeholder en liste over de skemaer i økonomifunktionens procesflow, som påvirkes af 
ændringen. Ændringerne slår automatisk igennem. 

Delproces Navn Teknisk navn 

Institutionsbudget input Tværgående (Faste dimensioner) MAP0201_WB01_FLEX 

Institutionsbudget input Tværgående (Alle dimensioner) MAP0203_WB01_FLEX 

 

2.1.3 Konkrete ændringer 

Der er foretaget ændringer i to konkrete skemaers ledetekstvinduer, således at skemaets ledetekster inde-
holder et ekstra tekstfelt, Aut. Fast Dim 2 (Input). Feltet giver mulighed for at specificere budgetopslaget 
yderligere, uden at spærre for øvrige brugere. Det er således muligt nu at styre på fast dimension 1, både 
fast dimension 1 og 2, og kun fast dimension 2. 
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3 Ændringer i anlægsmodulet 
Der er ikke foretaget ændringer i SBS’ anlægsmodul i Release 2020.01.  
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4 Ændringer i lønmodulet 
Der er ikke foretaget ændringer til SBS´ lønmodul i Release 2020.01.  
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5 Øvrige ændringer 

5.1 Nyt skema til budgettering og projektstyring på sag/alias 

5.1.1 Baggrund for ændring 

Til brug for styring på fast dimension 2 for institutioner der anvender sag eller alias, er der udarbejdet et nyt 
skema. Skemaet skal manuelt tilføjes til institutionens processkabeloner og kan både anvendes i økonomi-
funktionens og de budgetansvarliges processkabelon, dvs. skabeloner af typen _80 og _25. 

5.1.2 Den konkrete ændring 

Projektmappen indeholder i stedet for den lokale registreringsramme kolonnerne Sag og Alias.  Sag funge-
rer i denne sammenhæng som fast dimension 2 og det bliver derfor muligt for den enkelte bruger at specifi-
cere den konkrete sag og sagsnummer, samt de alias, der er tilknyttet dette sagsnummer. 

Projektmappen indeholder seks ark, der beskrives nedenfor.  Der er tale om de samme faneblade, som i det 
hidtidige inputskema til alias, blot er Sag også tilføjet som en kolonne. 

Ark navn Indhold 

Rapport afvigelse Rapport over afvigelser på sag, alias og udgiftstype 
for et konkret sted. 

Input uden detailposter Inputskema med sag, alias og budgetart. Delregn-
skab afledes af det konkrete alias 

Input med detailposter Inputskema som ovenfor, hvor det desuden er mu-
ligt at indtaste en detailpost. 

Rapport oversigt alias Rapport over budget og regnskab på sted, alias 
budgetart og datatype. 

Rapport oversigt alle dim Rapport over budget på sag, delregnskab og bud-
getart 

Rapport sammenligning Rapport der sammenligner tre versioner på sag, 
delregnskab og udgiftstype. 

5.1.3 Tilføjelse af projektmappen til procesflow 

I nedenstående billeder er projektmappen tilføjet til den budgetansvarliges processkabelon. Den enkelte in-
stitution skal selv tilføje projektmappen til processkabelonen. Dette kan gøres af brugere med enten økono-
mifunktions- eller lokaladministratorroller. 

 

Nedenfor ses den foreslåede opsætning af projektmappen i en processkabelon, samt opsætningen under 
menupunktet Indstil variabel. Navn og beskrivelse kan ændres til den lokale begrebsverden, men herud-
over anbefales at det at følge nedenstående opsætning. 
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