
 

 

 

GIS håndtering i forbindelse med Årsafslutning 2019 

 

  

 

  

Dette bilag omhandler hvordan GIS skal håndteres i forbindelse med 

Årsafslutning 2019. Følgende forhold beskrives: 

 Behandling af GIS batches med tildelt bilagsnr. 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 

 Håndtering af bogføringsdato/bilagsnummerering på Køb- og Salgsdokumen-

ter 

 Visning af bogføringsdato i rapporten ’Modtagne batches’ (RejsUd2) 

 Godkendelse af batch med status behandlingsfejl 

 

 

Behandling af GIS batches med tildelt bilagsnr. fra nummerserie i NS, i hhv. 

gammelt og nyt år.(herunder renummerér funktionen) 

 

Arbejdsdato og nummerserie i NS 

I forbindelse med årsafslutning skal man være særlig opmærksom på, at hvis man 

behandler en GIS batch eksempelvis i det nye år, hvor bilag skal bogføres i gam-

melt år, og der samtidig skal anvendes en regnskabs bilagsnummerserie fra gam-

melt år, så er det ikke muligt at ”fange” Navision nummerserien fra gammelt år 

ved at ændre på klientens arbejdsdato og efterfølgende manuelt behandle batchen. 

Bemærk: Ønsker du at vide mere om oprettelse af nye nummerserie, beskrives 

dette i Vejledning til Årsafslutning 2019. 

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 renummerering. 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 købs-

kladde eller en finanskladde. 
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Håndtering af bogføringsdato og nummerserie 

I det følgende gennemgås, hvordan der ifm. årsafslutning kan bogføres i gammelt 

år med en nummerserie, der kun kan anvendes i gammelt år, da der er oprettet en 

ny pr. 01.01.2020. 

Der modtages f.eks. en GIS batch fra fagsystemet BSALLOC, der danner linjer i 

en finanskladde. Posterne har bogføringsdato 01.01.2020 og har dermed fået bi-

lagsnummer fra den nyoprettede nummerserie 20201xxxx. 

 

Posterne skal dog bogføres i gammelt år med datoen 30.12.19 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. 

 

http://www.statens-adm.dk/


  

Side 4 af 14 

 

Vigtigt! Sørg for at fagsystemet er opsat med, at det er tilladt at renummerere bi-

lagsnumre. Dette må dog KUN være gældende for de fagsystemer, der anvender 

en Navision nummerserie til tildeling af bilagsnumre. 

 

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Generisk In-

tegration/GIS Fagsystemer 

Vælg handlingen Renummerer bilagsnumre i finans- eller købskladden. 

  

Hertil svares Ja. 
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Bogfør kladden. 

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

 

Angivelse af bogføringsdato i RejsUd2:   

 

Det er muligt i RejdUd2, at angive en bogføringsdato ved afregning af rejseposter. 

I forbindelse med årsafslutningen, er det vigtigt at man forholder sig til hvilket år, 

afregningen vedrører, og vælger en bogføringsdato ud fra det. Som udgangspunkt 

bør rejseposterne afregnes det år, hvor det vil være det mest retvisende.  

Vigtigt! I RejsUd2 er det muligt både for kontrollanten og godkender, at påføre 

en retvisende bogføringsdato.  

Nedenstående billeder viser, hvor i RejsUd2, at ny bogføringsdato angives. 

Kontrollanten kan indsætte alternativ bogføringsdato på en afregning ved at gå til 

”Kontroller afregninger” 
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Fra oversigten markeres via flueben i det runde ikon – den afregning der skal æn-

dres. Herefter bliver flere ikoner synlige i toppen – herunder Angiv Bogf. Dato 

Hvis ikonet ikke er synligt ligger det gemt under de 3 prikker – Det afhænger af 

skæm indstillingen og ikonet er synligt eller ej. 

 

 

Herefter bliver du muligt at indtaste den dato man ønsker som ny bogføringsdato 

for afregningen 

 

Bemærk at det er muligt at markere flere afregninger og angive ny bogføringsdato 

for flere afregninger på samme tid 
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Se yderligere i RejsUd2:  

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 f.eks. RejsUd2, hvor der er opsat editeringsspærring. Ved 

modtagelse af poster, hvor posterne modtages i det forkert år, vil der være behov 

for at ændre bogføringsdatoen i kladderne.  

  

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. 

http://www.statens-adm.dk/
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I dette billedet indtaster du ny dato og bilagsnr., hvorefter der trykkes OK. 

 

 

Hertil svares Ja. 
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Håndtering af bogføringsdato/bilagsnummerering på Køb- og Salgsdokumenter 

 

For dokumenter, hvor dokumentgrundlaget bliver oprettet via et GIS-fagsystem, 

og hvor bilagsnummeret tildeles fra en NS-nummerserie, er det muligt at få tildelt 

bilagsnummer ud fra den nummerserie, der er aktuel i regnskabet på den givne 

bogføringsdato i GIS-leverancen.  

Bemærk: En forudsætning for at bogføringsdatoen anvendes, er at fagsystemet 

sender den bogføringsdato med, der skal anvendes, i batchen til NS. 

I nedenstående eksempel modtages et salgsbilag med bogføringsdato 01.01.2020, 

og tilsvarende tildeles bilagsnummer ud fra 2020-bilagsnummerserien. 

http://www.statens-adm.dk/
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Hvordan ses bogføringsdato på poster i en GIS batch 

 

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 Integra-

tion/GIS Importdatastrømme. 

På Handlingsbåndet vælger du i handlingsbåndet punktet ’Batch’ og ’Transaktio-

ner’, derefter vælger du punktet ’Linje’. 
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Visning af bogføringsdato i rapporten Modtagne batches (RejsUd2) 

 

 

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Generisk In-

tegration/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 ’Modtagne batches’.  

Speciel på poster modtaget fra RejsUd2, hvor der ikke er angivet en bogførings-

dato, her vil der i rapporten kun stå DD i datofeltet. Dette giver en indikation af 

at dem der har godkendt rejseafregningen ikke har forholdt sig til om posterne 

vedrører 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’. 

 

 

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 rele-

vante 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 mod-

stoko@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.    

http://www.statens-adm.dk/
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Her ses et eksempel på en rapport fra et fagsystem, hvor bogføringsdato DD er 

anvendt. 

 

 
 

Her ses et eksempel på en rapport fra et fagsystem, hvor bogføringsdatoen d. 04-

01-20 er anvendt. 
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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’. Åbn batchoversigten 

via punktet ’Batch’ i ’Naviger’ på Handlingsbåndet. 

Marker den relevante batch og vælg i Handlingsbåndet punktet ’Behandl Batch’. 

 

Vælg her et fagsystem og indsæt BatchID. Tryk OK. 

http://www.statens-adm.dk/
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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’. 

 

For datastrømme med indlæsning og behandling via jobkø, vil tryk på OK give 

følgende meddelelse: 

 

Hvor ’1804122317’ vil blive erstattet af den aktuelle batch-id. 

Behandlingen vil blive sat i kø til afvikling via NAS, og når jobbet er gennemført 

vil resultatet vi herefter være som beskrevet ovenfor. Jobbet vil normalt være gen-

nemført indenfor få minutter. 
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