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REJSUD
IRU-3012/IRD-6229 - ADVARSEL VED
OPRETTELSE AF FLERE
AFREGNINGER I SAMME PERIODE
Ved oprettelse af rejsedage/perioder som overlapper tidligere afsendte afregninger eller andre
afregningskladder, gives der en advarsel til brugeren.
Ved oprettelse af rejsedage:
Når dato og tidspunkt bliver indtastet, vises denne advarsel:
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I oversigten over Rejsedage:
Der vises et advarsels-ikon. Holdes musen hen over ikonet, vises supplerende tekst:

Ved afsendelse af afregning:
Samme advarsel vises igen:

Generelt:
Hvis en bruger er i gang med at oprette eller afsende en kladde, som overlapper med en tidligere
afsendt afregning, vil teksten indeholde reference til afregningsnummeret.
Hvis overlap sker med en anden kladde, vil teksten vise navnet på den anden kladde. Såfremt den
anden kladde er oprette af en sekretær (anden bruger), vil teksten også angive hvilken bruger som
har oprettet den anden kladde.
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INDFAK
IRU-2790/IRD-1803 - AT FÅ TAGS
UNDER DELIVERY-TAGGET MED I EN
UDFOLDET VISNING AF
VARELINIEN.
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IRU-2905/IRD-5336 - UDVIDELSE AF
PROKURAFUNKTIONALITET SÅ
LINJEPROKURA SUPPLERES MED
FAKTURAPROKURA.
I Fakturamodulet, er det nu muligt at opsætte en supplerende beløbsgrænse for fakturaens
totalbeløb. Det giver mulighed for, at forhindre at fakturaer opdelt i flere linjer ikke kan godkendes
af en bruger, hvis det samlede beløb for hele fakturaen overstiger et angivet beløb:

1: Såfremt der angives et beløb her på en godkender kræves det, at godkender har prokura til
fakturaens totalbeløb og samtidigt konteringslinjeprokura til de linjer som godkendes, for at
fakturaen kan blive endeligt godkendt. Hvis begge betingelser ikke bliver opfyldt, får fakturaen
status ”Godkendt, kræver yderligere godkendelse” og vil fortsætte i Workflow til næste godkender.
2: De tre muligheder for at angive beløbsgrænser på konteringslinjer har fået nye overskrifter, for at
præcisere at der er tale om beløbsgrænser per linje.
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Uddybende forklaring til ændringen:
OBS! Efter ændringen i releasen er implementeret, vil den prokuraopsætning som I allerede har i
dag, fortsat fungere som hidtil – såfremt I ikke foretager nogen ændringer i jeres opsætning.
Såfremt I vælger at opsætte prokura for fakturaens totalbeløb skal I være opmærksom på, at begge
prokuraopsætninger skal være opfyldt for den enkelte disponent.
Vær opmærksom på, at disponenten skal have prokura til både linjens beløb (Linjeprokura) og den
samlede fakturas totalbeløb (Fakturaprokura) for at kunne godkende enkelte linjer på fakturaen.
Linjeprokura: Prokura til at godkende fakturaens enkelte linjes beløb.
Fakturaprokura: Prokura til at godkende fakturaens samlede totalbeløb.
Denne nye opsætning er en ekstra sikkerhed i systemet. Før ændringen trådte i kraft, kunne en
fakturafordeler/rekvirent opdele en faktura til flere linjer - sende til en disponent, som herefter
kunne godkende en faktura med et meget større totalbeløb, end hver enkelt linjes beløb.
Hvis I normalt sender en faktura til én disponent, vil I med fordel kunne opsætte den samme
fakturatotal prokura, som disponentens generelle linjeprokura. Herved vil der ikke kunne opdeles i
flere linjer, og disponenten vil ikke kunne godkende mere end fakturaens totalbeløb.
Men hvis I anvender systemet således, at en faktura opdeles og sendes til flere forskellige
disponenter skal I være opmærksomme på, at hver enkelt disponent nu skal have prokura til hele
fakturaens totalbeløb, hvis I på alle disponenter har opsat fakturaprokura.
I skal også være opmærksomme på, at hvis en disponent er opsat med en generel linjeprokura på
eksempelvis 5000 kr. - og ligeledes har opsat en prokura på eksempelvis 10.000 kr. når en
fakturalinje er konteret med en bestemt dimension.
Det vil sige, at normalt skal en modtagen fakturalinje være under 5000 kr. - dog bortset fra hvis
fakturaen er konteret på en bestemt dimension, for så kan disponenten godkende denne linje op til
10.000 kr.
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Hvis I også opsætter en fakturaprokura på 5000 kr. på disponenten, så vil disponenten ikke længere
kunne godkende den konterede linje med den bestemte dimension, idet disponenten nu ikke længere
har prokura til hele fakturaens totalbeløb.
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