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REJSUD
IRU-2875/IRD-4551 - SAGSOPGAVE KAN IKKE
VISES TRODS SPECIFIK SØGNING
Bugfix til kontering i RejsUd. For nogle Sagsopgaver, kom ønsket resultat ikke frem, hvis man blot
søgte på Sagsopgavens nummer. Dette er nu rettet. Rettelsen inkluderer både opdatering til RejsUdkonteringsmotor og til stamdata-integrationen.

IRU-2883/IRD-5419 - FEJL NÅR KONTROLLANT
FORSØGER AT VIDRESENDE TIL SAMME
KONTROLLANT
Når kontrollant forsøgte at videresende en afregning til en bruger, som allerede havde afregningen
liggende til kontrol, resulterede det i et crash. Dette er rettet, så der nu gives en sigende fejlbesked:
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IRU-2989/IRD-5966 - TILFØJELSE TIL TEKST
UNDER ANGIVELSE AF DELTAGERE
For omkostningstyper hvor det er muligt at angive deltagere, er den forklarende tekst udvidet, så der
gøres opmærksom på at brugeren evt. kan uploade deltagerlister og anden dokumentation som
bilag:
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IRU-3023/IRD-6181 - KOMMENTARFELT ØNSKES
OBLIGATORISK
I modulet ”Afregninger til behandling”, fremkommer nu et kommentarfelt, hvis fordeler vælger at
tilbagekalde én eller flere linjer. Det er nu obligatorisk at angive en kommentar, og kommentaren
sættes på alle valgte linjer som tilbagekaldes.

IRU-3024/IRD-6036 – ELIMINERING AF BINDING
MELLEM MODTAGELSE AF
BETALINGSSTATUSFIL FRA NS OG
AFSENDELSE AF INDBERETNINGSFIL TIL SKAT
Skatteindberetning af afregninger er hidtil først sket, når Navision Stat har afsendt en
forretningsmæssig kvittering med status ”Betalt”. Efter denne release, vil skatteindberetningen blive
sendt, så snart en afregning er godkendt og overføres til Navision Stat.
For afregninger som er overført før denne release, gælder den gamle logik dog stadig - dvs. at
skatteindberetninger for disse afregninger først afsendes, når der modtages en kvittering med
status ”Betalt”.
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IRU-3038/IRD-6273 – ETIKETTER KAN IKKE
FJERNES PÅ AFREGNINGER
Bugfix: Det var før ikke muligt at fjerne en etiket, som var tilføjet en afregning. Denne fejl er nu
rettet.

IRU-3043/IRD-6288 – VEDHÆFTET BILAG KAN
IKKE ÅBNES
Bugfix: Ved vedhæftning af PDF-filer, hvor filnavnet indeholdte et mellemrum før ”.pdf”
(f.eks. ”filnavn .pdf”), kunne vedhæftningen ikke vises efter upload. Denne fejl er nu rettet.

IRU-3045/IRD-6319 –OMKOSTNINGSTYPE DER
KRÆVER DELTAGERANGIVELSE, GEMMER
IKKE DELTAGERLISTE
Bugfix: Ved redigering af en udgift, hvor omkostningstypen blev ændret fra en type der ikke
krævede deltagerangivelse, til en type der kræver deltagerangivelse, blev tilføjede deltagere ikke
gemt. Denne fejl er nu rettet.

IRU-3059/IRD-6466 –KAN IKKE ARKIVERE
SPLITTET TRANSAKTION.
Bugfix: Arkivering af en opdelt transaktion, kunne fejle med nedenstående besked. Årsagen var, at
arkivering ikke tog hensyn til status af de forskellige dele af transaktionen, men af hele
transaktionens status. Denne fejl kunne primært opstå, hvis en transaktion var opdelt og afregnet
over flere forskellige afregninger. Denne fejl er nu rettet.
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REJSUD – ANDRE RETTELSER OG
FORBEDRINGER
A - Ændringer til Responsive lister
1 – Når musen holdes over en linje / ikon, skifter ikonet til en ”checkboks” for at indikere, at man
kan klikke på ikonet.
2 – Linjer vises nu med skiftende hvid & grå baggrund, for at bedre kunne adskille linjerne.

B – Tekst på Papirflyverikonet
I afregningskladder og bestillingskladder, er papirflyverikonet blev beriget med teksten ”Send”, for
at tydeliggøre knappens funktion:
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INDFAK
IRU-2894/IRD-1781 - KAN IKKE SØGE MED PILTASTER EFTER SAGSOPGAVE
Bugfix til kontering i IndFak. For nogle Sagsopgaver kom ønsket resultat ikke frem, hvis man blot
søgte på Sagsopgavens nummer. Dette er nu rettet. Rettelse inkluderer både opdatering til Indfakkonteringsmotor og til stamdata-integrationen.

IRU-3040/IRD-628 – RAPPORTEN
FAKTURABEHANDLINGSTID
Ny Rapport – ”Fakturabehandlingstid”
Rapporten viser behandlingstid, beløb, antal varemodtagere, antal godkendere og antal
konteringslinjer for alle fakturabilag / kreditnotaer, som er blevet lukket/afsluttet/overført i den
valgte periode.
Rapporten kan blandt andet hjælpe med at afdække, om behandlingen af fakturaer fra specifikke
leverandører tager lang tid. Idet en faktura kan indeholde mange linjer, og disse kan have været
varemodtaget og godkendt af mange forskellige brugere, kan rapporten ikke vise hvor lang tid hver
af disse enkelte handlinger har taget. For denne info, må man fremsøge den specifikke faktura i
arkivet.

NB: Bemærk, at rapporten kun kan trækkes på organisationsniveau.
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