
 

 

Bilag til GIS håndtering i forbindelse med Årsafslutning 2018 

 
 20. november 2018 

ØSY/TIE/SKH 
 

  

Dette bilag omhandler hvordan GIS skal håndteres i forbindelse med 
Årsafslutning 2018. Følgende forhold beskrives: 

• Behandling af GIS batches med tildelt bilagnr. fra nummerserie i NS, i hhv. 
gammelt og nyt år.(herunder renummerér funktionen) 

• Håndtering af GIS batch fra RejsUd2 med fokus på bogføringsdatoen i 
RejsUd2. 

• Ændring af bogføringsdato på GIS datastrømme der sender bilagsnr. med fra 
fagsystemet. 

• Hvordan ses bogføringsdatoen på poster i en GIS batch 
• Visning af bogføringsdato i rapporten ’Modtagne batch’ (RejsUd2) 
• Godkendelse af batch med status behandlingsfejl 

 

 
Behandling af GIS batches med tildelt bilagnr. fra nummerserie i NS, i hhv. 
gammelt og nyt år.(herunder renummerér funktionen) 
 
Arbejdsdato og nummerserie i NS 
I forbindelse med årsafslutning skal man i år være særlig opmærksom på, at hvis 
man behandler en GIS batch eksempelvis i det nye år, hvor bilag skal bogføres i 
gammelt år, og der samtidig skal anvendes en regnskabs bilagsnummerserie fra 
gammelt år, så er det ikke længere muligt at ”fange” Navision nummerserien fra 
gammelt år ved at ændre på klientens arbejdsdato og efterfølgende manuelt be-
handle batchen. 

Bemærk: Ønsker du at vide mere om oprettelse af nye nummerserie, beskrives 
dette i Vejledning til Årsafslutning 2018. 

Dette skyldes, at batch behandling nu altid foretages af en system-bruger jf. krav 
IN03146 Manuel behandling af GIS batch skal ske af NAS-brugeren, som blev frigivet 
med NS9.1. Senere er samme funktion justeret en lille smule med IN03189 Mulig-
hed for behandling af GIS batches både via opgavekø NAS og brugerens klient. 

Funktionaliteten blev udviklet for at eliminere brugerens adgang til GIS-foldere, 
således at det i stedet var en NAS bruger, der fik adgang til GIS folderen. Dette 
blev indført for at sikre, at der ikke kunne editeres i filer, der mellemlandede i 
udvekslingen, men har nu den konsekvens, at det ikke er muligt at nummerere 
bilag med en nummerserie fra gammelt år ved at ændre arbejdsdato i regnskabet. 
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Bemærk: De GIS fagsystemer, der selv leverer bilagsnummeret, vil ikke være på-
virket af ovenstående, dog vil der også her være behov for at ændre bogføringsda-
toen i kladderne, uden at der skal foretages renummering. Se evt. punktet Ændring 
af bogføringsdato på GIS datastrømme der sender bilagsnr. med fra fagsystemet. 

Bogføringsdato 
Det er muligt selv at ændre i bogføringsdatoen på kladdelinjer, selvom der er op-
sat med editeringsspærring for det pågældende GIS fagsystem. 

Dette kan ske via handlingen Opdater bogføringsdato på finanskladdelinje i en købsklad-
de eller en finanskladde. 

Bogføringsdato og nummerserie 
I det følgende gennemgås, hvordan der ifbm. årsafslutning kan bogføres i gam-
melt år med en nummerserie, der kun kan anvendes i gammelt år, da der er opret-
tet en ny pr. 01.01.2019. 

Der modtages fx en GIS batch fra fagsystemet BSALLOC, der danner linjer i en 
finanskladde. Posterne har bogføringsdato 01.01.2019 og har dermed fået bilags-
nummer fra den nyoprettede nummerserie 20191xxxx. 

 

Posterne skal dog bogføres i gammelt år med datoen 30.12.18 og med en num-
merserie tilhørende gammelt år. 

Vælg handlingen Opdater bogføringsdato på finanskladdelinje. 

 

Dette giver flg. vindue, hvor ny dato indtastes, hvorefter der trykkes OK. 
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Hertil svares Ja. 

 

Vigtigt! Sørg for at fagsystemet er opsat med, at det er tilladt at renummerér bi-
lagsnumre. Dette må dog KUN være gældende for de fagsystemer, der anvender 
en Navision nummerserie til tildeling af bilagsnumre. 
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Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Generisk 
Integration/GIS Fagsystemer 

Vælg handlingen Renummerer bilagsnumre i finans- eller købskladden. 

  

Hertil svares Ja. 
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Der fås en uhensigtsmæssig besked omhandlende, at kladden er spærret for redi-
gering, hvilket skyldes den opsatte editeringsspærring for pågældende fagsystem. 
Det er dog tilladt at renummerére bilagsnumre i kladden for det nævnte fagsy-
stem. 

Tryk OK i nederste højre hjørne og genåbn kladden. Renummering er nu foreta-
get. 

 

 

Håndtering af GIS batch fra RejsUd2 med fokus på bogføringsdatoen i RejsUd2. 
 
Angivelse af bogføringsdato i RejsUd2:   
 
Det er nu muligt i RejdUd2, at angive en bogføringsdato ved afregning af rejsepo-
ster. I forbindelse med årsafslutningen, er det vigtigt at man forholder sig til hvil-
ket år, afregningen vedrører, og vælger en bogføringsdato ud fra det. Som ud-
gangspunkt bør rejseposterne afregnes det år, hvor det vil være det mest retvisen-
de.  

Vigtigt! I RejsUd2 er det muligt både for kontrollanten og godkender, at påføre 
en retvisende bogføringsdato.  

Dette billede viser, hvor i RejsUd2, at ny bogføringsdato angives. 
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Hvordan det gøres i praksis i RejsUd2 kan du se her:  

https://modst.dk/systemer/rejser-og-udlaeg/brugervejledninger/rejsud2/ vælg 
Huskesedler/Vejledninger vedrørende brug af RejsUd2 og Ændring af bogfø-
ringsdato på afregninger. 

 

Ændring af bogføringsdato på GIS datastrømme der sender bilagsnr. med fra 
fagsystemet. 
 
 
Som beskrevet tidligere er det muligt at ændre i bogføringsdatoen på kladdelinjer, 
der er modtaget fra fx RejsUd2, hvor der er opsat editeringsspærring. Ved modta-
gelse af poster, hvor posterne modtages i det forkert år, vil der være behov for at 
ændre bogføringsdatoen i kladderne.  

Bemærk: Som beskrevet under afsnittet ’Behandling af GIS batches med tildelt 
bilagnr. fra nummerserie i NS, i hhv. gammelt og nyt år’, er det ikke længere 
muligt, at vælge en anden arbejdsdato end d.d., til behandling af batch med status 
behandlingsfejl.  Derfor er den eneste mulighed for at ændre bogføringsdatoen 
direkte i kladden. 
   
Når kladdelinjerne er dannet, kan bogføringsdatoen ændres ved at du vælger 
handlingen Opdater bogføringsdato på finanskladdelinje. 

Bemærk: De kladdeposter der er dannet med forskellige bogføringsdatoer, kan en 
ændring af bogføringsdatoen kun ske pr. bilagsnr. Det er derfor muligt at angive 
bilagsnr. i kørslen. 

 

I dette billedet indtaster du ny dato og bilagsnr., hvorefter der trykkes OK. 

https://modst.dk/systemer/rejser-og-udlaeg/brugervejledninger/rejsud2/
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Hertil svares Ja. 

 

 

 
Hvordan ses bogføringsdato på poster i en GIS batch 
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Det er muligt at se, om en GIS batch indeholder poster til enten nyt eller gammelt 
år. Det ses på den modtagne batch på GIS Importdatastrømmen under stien: Af-
delinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Generisk Integrati-
on/GIS Importdatastrømme. 

På Handlingsbåndet vælger du i handlingsbåndet punktet ’Batch’ og ’Transaktio-
ner’, derefter vælger du punktet ’Linje’. 

 

Visning af bogføringsdato i rapporten Modtagne batches (RejsUd2) 
 
 
Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Generisk 
Integration/Rapporter vælg rapporten GIS Modtagne batches 
 
I forbindelse med årsafslutningen kan der være brug for at skulle se den bogfø-
ringsdato poster er modtaget med fra fagsystemet RejsUd2. Dette kan vises ved at 
køre rapporten ’GIS Modtagne batches’.  
Speciel på poster modtaget fra RejsUd2, hvor der ikke er angivet en bogføringsda-
to, her vil der i rapporten kun stå D.D. i datofeltet. Dette giver en indikation af at 
dem der har godkendt rejseafregningen ikke har forholdt sig til om posterne ved-
rører nyt eller gammelt år.   
 
 Har man til gengæld fulgt de anbefalinger som RejsUd2 er komme med, vil rap-
porten vise den bogføringsdato der er indtastet i RejsUd2, og som skal være bog-
føringsdato i kladden i NS. Se også punktet ’Håndtering af GIS batch fra RejsUd2 
med fokus på bogføringsdatoen i RejdUd2’. 
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Det er muligt at opsætte rapportelementer på et GIS fagsystem, her RejsUd2, så 
rapporten ’GIS Modtagne batches’ der viser de data det ligger i en batch kan vi-
ses/udskrives. Til RejsUd2 stiller NSUdv. en fil til rådighed, indeholdende de re-
levante rapportelementer, som kan indlæses under Generisk Integration og perio-
disk aktivitet under ’Indlæs og Udlæs GIS rapportelementer’.   
Filen indeholdende rapportelementer til RejsUd2 kan rekvireres via modsto-
ko@modst.dk 
 
For at få vist/udskrevet rapporten skal der i anfordringsbilledet under Indstillinger 
sættes markering i ’Vis detaljer’. Under Integrationsfelt tilknyttet datastrømme og 
batchID.    

  
 
Her ses et eksempel på en rapport fra et fagsystem, hvor bogføringsdato DD er 
anvendt. 
 
 

 
 

mailto:modstoko@modst.dk
mailto:modstoko@modst.dk
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Her ses et eksempel på en rapport fra et fagsystem, hvor bogføringsdatoen d. 30-
12-18 er anvendt. 
 

 
 

Godkendelse af batch med status behandlingsfejl 
 

Der kan kun dannes poster for en batch ad gangen. Er de poster ikke bogført, 
men kun ligger klar til bogføring i kladden, vil den næste batch der modtages få 
status behandlingsfejl, med teksten ’Kladden er ikke tom’ der ligger og skal be-
handles manuelt. 

Når kladden er bogført kan du behandle batchen der ligger med behandlingsfejl 
ved at vælge GIS Importdatastrømme, og derefter ’Rediger’. Marker den relevante 
batch og vælg i Handlingsbåndet under Naviger punktet ’Batch’ og punktet ’Be-
handl Batch’ vælges. 

 

 

Vælg her et fagsystem og indsæt BatchID. Tryk OK. 
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Når Batchen er behandlet, er der dannet en købskladde. Kladden åbnes og  
Bogføringsdato, tjekkes og kladden bogføres. Er  bogføringsdatoen forkert rettes 
den via kørslen Opdater bogføringsdato på finanskladdelinje, som er beskrevet under 
punktet ’Ændring af bogføringsdato på GIS datastrømme der sender bilagsnr. 
med fra fagsystemet’. 
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