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1 Indledning 
Dette dokument indeholder en overordnet beskrivelse af de ændringer i funktionalitet, der finder sted i Sta-
tens Budgetsystem. Den konkrete release note er et tillæg til Release 2020.03 og beskriver således ele-
menter, der af tekniske grunde ikke blev frigivet med den samlede release. 

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 

Ud over de allerede beskrevne ændringer, jf. særskilt release note for Release 2020.03, er følgende ele-
menter tilføjet 

• Ny rapport i anlægsspecialistens procesflow, som giver overblik over anlæggets driftseffekt i hele an-
læggets levetid 

1.2 Nye projektmapper, rapporter mv. 

I anlægsspecialistens procesflow, under delprocessen Rapporter - anlægsmodul, er der tilføjet en ny rapport 
med oversigt over anlæggets driftseffekt i hele levetiden. 
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2 Ændringer i anlægsmodulet 

2.1 Ny rapport med driftseffekt 

2.1.1 Baggrund for ændring 

Som en del af indsatsen med at forbedre rapporteringsmulighederne i SBS er der af referencegruppen ble-
vet efterspurgt mulighed for at se hele anlæggets levetid. 

2.1.2 Konkrete ændringer 

Med rapporten Anlæg driftseffekt udover 4 år er det nu muligt selv at definere antallet af år, der vises og 
dermed er der mulighed for at få overblik over hele et anlægs levetid. Den enkelte institution skal selv tilføje 
anlægsrapporten til anlægsspecialistens processkabelon. 

Rapporten findes i rapporter – anlægsmodulet: 

 
 

Antallet af fremskrivningsår defineres i rapportens ledetekstvindue, hvor der også skal tastes oplysninger 
om bogføringskreds og version. Filteret antal fremskrivningsår definerer hvor mange år der vises i rappor-
ten. Som standard vises 3 år, men rapporten kan vise helt op til 50 år frem. 
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Rapporten indeholder én fane, der viser alle de registrerede anlæg i henholdsvis Navision og SBS på bog-
føringskredsen, opdelt på sted og delregnskaber. Hvert anlæg vises med 3 rækker, som indeholder anlæg-
gets afskrivninger, beregnede renter og samlet driftseffekt. 

 

 
 

2.1.3 Tilføjelse af rapporten til procesflow 

Nedenfor beskrives processen for at tilføje rapporten Anlæg driftseffekt udover 4 år til allerede tilpassede 
processkabeloner  
 
Vejledningen beskriver tilføjelsen af skemaet til et generisk procesflow, hvorfor der må tages forbehold for 
allerede foretagne lokale justeringer. Fremgangsmåden er dog tilnærmelsesvis den samme. Vejledningen 
kan også anvendes til tilføjelse af andre rapporter. 
 

• Log ind på SBS og klik herefter på menupunktet Administration. Vælg herefter Processkabeloner. 

• Marker den relevante processkabelon med ID Lxxxxxxxx50 eller lign. ved at trykke på beskrivelsen af 
skabelonen. Klik herefter på Ny version. 

  

 

• Når processkabelonen er åbnet, klikkes på Aktiviteter, rul ned og klik på Rediger.  

• Her vises processkabelonens delprocesser og aktiviteter. Klik på delprocessen Rapporter, hvorefter 
aktiviteterne herunder vises i midten af skærmbilledet. I topfanen klikkes på Tilføj. 

• Du tilføjer nu et nyt hyperlink til processkabelonen. I højre side af skærmbilledet kan du specificere 
informationer om hyperlinket. Som udgangspunkt foreslås at vinduet udfyldes som på skærmbilledet 
nedenfor. 
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• Sæt herefter flueben i Flet variabler og klik på Hent variabel og Indstil variabel. Herefter åbner et 

nyt vinduet, det anbefales at udfylde som nedenfor. Klik herefter OK. 

 

• Klik herefter Gem i oversigten og delprocesser og aktiviteter. Du får meddelelsen Arbejdsområde er 
blevet gemt.  

• Luk herefter vinduet og klik Gem i processkabelonens vindue. Du får meddelelsen Processkabelon 
er blevet gemt og valideret.  

• Til sidst aktiveres processkabelonen igen ved at markere den og klikke på Valider, efterfulgt af im-
plementer. Du skal nu igangsætte en ny procesforekomst, hvori rapporten Anlæg driftseffekt ud-
over 4 år findes. Dette gøres som vanligt. 
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