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REJSUD 
IRU-2913/IRD-4382 - DER MANGLER ET 
OVERBLIK OVER HVEM SOM ER SEKRETÆR 
FOR HVEM 
Ny rapport ”Aktive Sekretærer”. 
Rapporten viser hvilke brugere der er sekretær for hele regnskabsenheden, for enkelte kontorer eller 
for enkelte brugere. 

 
Rapporten og dens kolonner skal læses på følgende måde: 

 
• 1: Rapporten er grupperet per kontor, hvor der findes sekretærer. Denne kolonne viser 

navnet på sekretærens kontor 
 

• 2: Navn og brugernavn på sekretær 
 

• 3: Er sekretæren sekretær for hele regnskabsenheden vises et ”Ja”, og yderligere kolonner er 
ikke relevante 

 
• 4: Kolonnen grupperer kontorer, som indeholder brugere som sekretæren er sekretær for 

 
• 5: Her vises de enkelte brugere i kontoret (kolonne 4), som sekretæren er sekretær for 

 
• 6: Hvis sekretæren er sekretær for alle brugere i kontoret (kolonne 4), vises et ”Ja” 
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IRU-3186/IRD-6809 - BRUGERE KAN IKKE 
PÅFØRE KOMMENTAR FRA "AFREGNINGER TIL 
KONTROL" 

 
Bugfix: Ved tilføjelse af kommentarer fra ”Afregninger til kontrol”, blev kommentarerne ikke gemt 
på selve afregningen. Denne fejl er nu rettet. 

 
IRU-2978/IRD-4232 - ARKIVEREDE 
KREDITKORTTRANSAKTIONER GEMMER IKKE 
KOMMENTARER 

 
Bemærk: Korttransaktionsarkivet er overgået til den nye brugergrænseflade: Responsive. 
For nærmere introduktion hertil, henvises til beskrivelsen længere nede i denne Release Note. 

 
Denne sag er løst ved, at der nu vises et kommentar-ikon i listen såfremt en kortransaktion har fået 
tilføjet en kommentar (1). Hvis der er tilføjet flere kommentarer til kortransaktionen, vises de 
tidligere kommentarer ved at vælge kortransaktionen og åbne historikken (2): 

 

 
IRU-3192/IRD-4480 - SORTERING AF BELØB I 
KREDITKORTARKIVET VIRKER IKKE 
Bemærk: Korttransaktionsarkivet er overgået til den nye brugergrænseflade: Responsive. 
For nærmere introduktion hertil, henvises til beskrivelsen længere nede i denne Release Note. 

 
Denne sag er løst og sortering af beløb vises nu korrekt - størst til mindst eller mindst til størst, alt 
efter valg. 
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IRU-3194/IRD-6840 - AUTO-DISTRIBUERING AF 
KREDITKORTTRANSAKTIONER ER STOPPET I 
IBISTIC. 
Bugfix: Den tjeneste som distribuerer korttransaktioner til brugere og automatisk allokerer 
omkostningstyper til kortransaktioner (såfremt dette er opsat) fejlede, hvis der var opsat allokering 
til en deaktiveret omkostningstype. 
Denne fejl er rettet. 

 
IRU-3193/IRD-6834 - HELE AUTOKONTERINGEN 
AFLEDES IKKE PÅ HOVED OG LINJER. 
Bugfix: Automatisk kontering opsat på afregningsskabeloner, kunne i nogle tilfælde ikke blive 
udfyldt korrekt, hvis dimensionsværdien var på ét ciffer (f.eks.: ”1”) og der samtidigt fandtes mere 
end 100 andre flere-cifret dimensionsværdier indeholdende ”1”. 
Denne fejl er rettet. 
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REJSUD – ANDRE NYHEDER OG 
FORBEDRINGER 
 
Bestillingsarkiv 
Bestillingsarkivet er blevet opdateret. Der er tilføjet flere filtreringmuligheder og selve listen er 
blevet opdateret. Derudover er det nu også muligt, at eksportere resultatet af en søgning til Excel. 
Historikken for bestillinger er ligeledes blevet udvidet. 

 
Filtreringsmuligheder: 

 
Ny version Forrige version 
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Det er nu også muligt at filtrere på: 

 
• Oprettet dato – Søgning efter bestillinger der er oprettet i en specifik periode 
• Sidst afsendt dato – Søgning efter bestillinger der er afsendt fra kladdetilstand i en specifik 

periode 
• Behandling – Søgning efter bestillinger behandlet af en specifik bruger, eller alle brugere i 

et kontor 
Der kan også søges efter specifikke handlinger, såsom Godkendt, Arkiveret mv. 

• Beløb – Søgning efter bestillinger med et beløbsinterval 
• Dokumentkontering – Søgning efter konteringsværdier angivet på bestillingshovedet 

 
 

Bestillingsarkivliste 
 

Listen har fået en række ændringer til kolonner og rækkefølge. 
 
 

 
 

• 1: Viser oprettelsesdato og bestillingsnummer 
• 2: Viser bestillingens ejer og bruger som har afsendt bestillingen 
• 3: Viser bestillingens navn samt navnet på den anvendte bestillingsskabelon 
• 4: Viser nuværende status og eventuel behandler 
• 5: Viser total beløb for bestillingen 
• 6: Ikoner viser eventuel kontering, bilag og kommentarer 

Kolonnen ”Sidst ændret dato / sidst ændret af” er udgået. 
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Korttransaktionsarkiv 
Bemærk: Korttransaktionsarkivet er overgået til den nye brugergrænseflade: Responsive. 

 
Det nye arkiv viser nu også kortransaktionsandele og ikke som hidtil, kun selve korttransaktionen. 
Det vil sige, at hvis en korttransaktion er blevet opdelt i flere dele, vises nu hver del som et resultat i 
listen. 
Opdelte transaktioner vises med dette ikon i listen: . 
Derudover er der implementeret en række nye filteringsmuligheder, og listevisningen har fået 
tilføjet nye kolonner. 

 
 
Overblik: 

 

 

• 1: Filteringsmuligheder. Kan lukkes ved at trykke på ”X” 
• 2: Markér en korttransaktion for at vælge ”Historik” (3) eller se korttransaktionsdetaljer (5) 
• 3: Handlingsmenu. Se historik for en valgt korttransaktion eller eksportér resultater i listen 

til Excel 
• 4: Fritekstsøgning på resultater i listen 
• 5: Tryk for at udvide detaljevisningen 
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Filteringsmuligheder: 
 

 Forklaring 
 

 

Generelt: 
 
Korttransaktions ID: Søg efter kortudsteders 
unikke transaktions ID 

 
Beskrivelse: Søg efter beskrivelse. Tekst som 
anvendes når en kortransaktion tilknyttes en 
afregning 

 
Forbrugssted: Sted hvor købet er fortaget 

 
Kortindehaver: Navn på kortholder, som 
angivet på kortet 

 
Kort: Navn på kort, f.eks. ”Eurocard 
Corporate”, ”SEB, Rejsekonto” eller ”Dantaxi” 

 
Status: Filtrér på kortransaktionens status. 
F.eks. ”Ny”, ”Til specificering”, ”Arkiveret” 
mv. 

 
Ejer: Filtrér på Navn på bruger, som 
korttransaktioner er distribueret til 

 
Transaktionsdato: 
Søg efter køb foretaget i et angivet datointerval 

 
Modtaget dato: 
Søg efter dato for hvornår korttransaktioner er 
indlæst i RejsUd 

 
Behandling: 
Søg efter korttransaktioner som er behandlet af 
en specifik bruger, eller på en specifik handling 

 
Lokalt beløb: 
Søg efter korttransaktioner i et angivet 
beløbsinterval 

 
(Hæftelse: Ikke relevant for RejsUd, da alle 
korttyper har ”Firmahæftelse”) 
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Listevisning: 
 

 
 

• 1: Viser dato for hvornår korttransaktionen er indlæst i RejsUd og hvornår købet er foretaget 
 

• 2: Viser navnet på Kortindehaver (navn på kort) og bruger som kortransaktionen er 
distribueret til 

 
• 3: Viser Forbrugssted (hvor købet er foretaget) og eventuel omkostningstype som er 

anvendt, hvis kortransaktionen er blevet tilføjet en afregning 
 

• 4: Viser status og eventuel afregningsnummer, hvis korttransaktionen er tilknyttet en 
afregning, som er sendt i flow 

 
• 5: Viser beløb i DKK. 

 
• 6: Viser beløb og valuta som købet er foretaget i 

 
• 7: Vises hvis korttransaktionen er blevet opdelt. Holdes musen hen over ikonet, vises 

entsplit-nummer for korttransaktionen 
 

• 8: Vises hvis der er tilføjet en eller flere kommentarer til korttransaktionen. Holdes musen 
hen over ikonet, vises den senest tilføjet kommentar. Yderligere kommentarer vises, ved at 
markere korttransaktionen og åbne historikken 
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