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RejsUd2 – Oprettelse af udenlandsk Rejsekreditor 
 

Dette dokument er en præcisering til SAM’s kunder i, hvordan man opretter en udenlandsk Rejsekreditor 

via DDI. 

Kun den del, der omhandler oprettelse af Rejsekreditor via DDI, er beskrevet i denne guide. Andre 

opsætninger og lign., der skal være til stede i Navision, er ikke nævnt i dette dokument. 

Sidst opdateret den 5. nov. 2018: Udskiftet skærmbilledet på side 3. 
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Opret udenlandsk Rejsekreditor 

 

En Rejsekreditor er som udgangspunkt en CPR-kreditor, hvor betalinger/udlæg kan anvises som en 

ukomplet betaling via NemKonto(NKS) til banken. 

Det er meget vigtigt, at REJSEKRED-skabelonen anvendes, og at der kun bliver udfyldt de felter, som anvist i 

denne vejledning. 

Når Rejsekreditorer er oprettet, kan de kun ændres/redigeres via DDI, da Rejsekreditorer bliver spærret for 

editering direkte på kreditorstamkortet. Det betyder, at SAM’s medarbejdere ikke kan rette fejl på disse 

kreditorstamkort. 

Bemærk: Skulle der mod forventning ikke være en masterskabelon i jeres regnskab, der hedder 

’REJSEKRED’, skal I kontakte kreditorteamet i SAM, som kan bestille oprettelse af denne skabelon til jer.   

 Skabelonen, der er krævet til udenlandske Rejsekreditorer, ser sådan ud: 

 

Som du kan se indeholder skabelonen Virksomhedsbogføringsgruppen, Momsvirksomhedsbogf.gruppen og 

Kreditorbogføringsgruppen. 

Du opretter en ”Rejsekreditor” under Afdelinger/Økonomistyring/Indrapportering til ØSC under 

Lister/Bestillinger, Opret bestilling: 

  

Vælg herefter ”Kreditor”: 
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Nedenstående skærmbillede fremkommer: 

 

En Rejsekreditor uanset nationalitet, der skal modtage indbetalinger på en udenlandsk konto eller ikke har 

et CPR-nr., skal som minimum have udfyldt ovenstående felter markeret med rødt i ovenstående 

skærmbillede. 

Du skal udfylde felterne fordi: 

 Medarbejderens E-mail sikrer, at der bliver korrekt synkroniseret til RejsUd2-systemet. 

 Når du skriver ”Rejsekreditor” i feltet ’Bestillingsbeskrivelse’, er det en information til SAM-

medarbejderen, som skal acceptere bestillingen. 

 Markering i feltet ”Rejsekreditor” sikrer, at kreditornummeret bliver udlæst til RejsUd2-systemet. 
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 Anvendelse af skabelonen ”REJSEKRED” sikrer, at de nødvendige bogføringsgrupper -

Virksomhedsbogføringsgruppe, Momsvirksomhedsbogføringsgruppe og Kreditorbogføringsgruppe - 

bliver udfyldt. Findes disse ikke på kreditorkortet, kan Rejsekreditoren ikke anvendes. 

 Alle posteringer, der modtages fra RejsUd2-systemet, er i danske kroner. Derfor skal  du udfylde feltet 

”Valutakode (modværdi)”, så banken kan foretage en beregning til den valuta, som den udenlandske 

Rejsekreditor ønsker betalingen i, såfremt det ikke er danske kroner. 

 . Feltet ’Valutakode’ skal udfyldes med ’DKK’. 

 

Bemærk: ”Kreditor Nr.” bliver automatisk tildelt efter den nummerserie, der er oprettet til Rejsekreditorer. 

Når alle felter er udfyldt, skal du i handlingsbåndet trykke på knappen ”Send Bestilling”, så bestillingen kan 

blive sendt til 2. godkendelse internt i din institution, og efterfølgende skal SAM acceptere bestillingen. 
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Udfyldelse af oversigtspanelet ’Generelt’ til udenlandsk Rejsekreditorer 

 

Nedenstående ser du Moderniseringsstyrelsens vejledning til udfyldelse af felterne under ”Generelt” til en 

udenlandsk Rejsekreditorer. 

Nedenstående felter er obligatoriske og skal være udfyldt: 

Feltnavn Beskrivelse 

Navn  Kreditors navn 

Adresse Kreditors adresse 

Postnr./By Udfyldes med postnr.  og bynavn. 

Lande-/områdekode Udfyldes med Kreditors landekode.  

Valutakode I dette felt angives DKK. 

Valutakode (modværdi) Udenlandske betalinger fra RejdUd2 kommer altid i DKK, derfor vil der 
altid på udenlandske Rejsekreditorer skulle  udfyldes en valutakode i 
feltet ”Valutakode (modværdi)”. 

Bemærk: I feltet ”Valutakode” skal valutakode DKK altid være opsat, 
når der opsættes en modværdi.  

Rejsekreditor Afkryds dette felt. 

Anvend skabelon 
Anvend skabelonen ”REJSEKRED”. 

E-Mail På Rejsekreditorer skal der påføres en e-mail adresse. RejsUd2 bruger 
e-mail adressen, som en del af det match RejdUd2 foretager mellem 
kreditor og de tilsvarende medarbejderoplysninger.  

 

Det er også vigtigt, at du udfylder felterne under ”Bank- og Betalingsoplysninger” korrekt.  Se efterfølgende 

afsnit fordelt på indenfor EU, udenfor EU og Australien/New Zealand/USA/Canada. 
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Udfyldelse af oversigtspanelet ’Bank- og Betalingsoplysninger’ til 

Rejsekreditorer indenfor EU  

Nedenstående ser du Moderniseringsstyrelsens vejledning til udfyldelse af felterne under ”Bank og 

Betalingsoplysninger” til en Rejsekreditor indenfor EU. 

Nedenstående felter er obligatoriske og skal være udfyldt: 

Feltnavn Beskrivelse 

Bank kode 
 Skal udfyldes med ”BANK” 

Bank navn 
Her skal du angive bankens navn. 

Kreditor-
betalingsgruppe 

På udenlandske betalinger skal feltet altid udfyldes med ”Udland”. 

BIC(SWIFT-adresse) Feltet skal udfyldes med den SWIFT-adresse, som den udenlandske 
kreditors bank har. 

IBAN I feltet ”IBAN” skal du angive IBAN-nr.. 

IBAN-nr. er obligatorisk på alle betalinger indenfor EU. IBAN betyder 
”International Bank Account Number” og er en entydig identifikation 
af kreditors konto-nr.  

Bemærk: Er IBAN-nr. ikke rigtigt kommer denne meddelelse: 

 

Anbefalingen er, at du ikke bare svarer ja til beskeden, men lige 
tjekker det indtastede IBAN-nr. for at sikre, at det er rigtig indtastet.  

Det er også muligt at tjekke, om et IBAN-nr. er gyldigt under 
https://www.ibancalculator.com/, hvor du samtidig kan få oplyst 
BIC(Swift)koden.    

 

Når alle felter er udfyldt, skal du i handlingsbåndet trykke på knappen ”Send Bestilling”, så bestillingen kan 

blive sendt til 2. godkendelse internt i din institution. Efterfølgende skal SAM acceptere bestillingen. 

 

  

https://www.ibancalculator.com/
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Udfyldelse af oversigtspanelet ’Bank- og Betalingsoplysninger’ til 

Rejsekreditorer udenfor EU  

Nedenstående ser du Moderniseringsstyrelsens vejledning til udfyldelse af felterne under ”Bank og 

Betalingsoplysninger” til en Rejsekreditor udenfor EU (f.eks. Kina og Afrika). 

Nedenstående felter er obligatoriske og skal være udfyldt: 

Feltnavn Beskrivelse 

Bank kode 
 Udfyldes med ”BANK” 

Bank navn 
Her skal du angive bankens navn. 

Bankkonto-nr. Her skal du indtaste det nummer, banken bruger til kreditors 
bankkonto. 

Bemærk: Hvis IBAN-nr. er oplyst, skal feltet ”IBAN” udfyldes i stedet. 
Tyrkiet har f.eks. IBAN, selv om det er udenfor EU. 

Kreditor-
betalingsgruppe 

På udenlandske betalinger skal feltet altid udfyldes med ”Udland”. 

BIC(SWIFT-adresse) Feltet skal udfyldes med den SWIFT-adresse, som den udenlandske 
kreditors bank har. 

Bank Adresse Her angives bankens adresse.  

Bank Postnr. Her angives bankens postnr.. 

Bank By Her angives navnet på bankens by 

 

Når alle felter er udfyldt, skal du i handlingsbåndet trykke på knappen ”Send Bestilling”, så bestillingen kan 

blive sendt til 2. godkendelse internt i din institution. Efterfølgende skal SAM acceptere bestillingen. 
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Udfyldelse af oversigtspanelet ’Bank- og Betalingsoplysninger’ til 

Rejsekreditorer i Australien, USA, Canada og New Zealand 

 

Nedenstående ser du Moderniseringsstyrelsens vejledning til udfyldelse af felterne under ”Bank og 

Betalingsoplysninger” til en Rejsekreditor i Australien, USA, Canada og New Zealand. 

Nedenstående felter er obligatoriske og skal være udfyldt: 

Feltnavn Beskrivelse 

Bank kode 
 Udfyldes med ”BANK” 

Bank navn 
Her skal du angive bankens navn. 

Bankkonto-nr. Her skal du indtaste det nummer, banken bruger til kreditors 
bankkonto. 

Kreditor-
betalingsgruppe 

På udenlandske betalinger skal feltet altid udfyldes med ”Udland”. 

BIC(SWIFT-adresse) Feltet skal udfyldes (hvis muligt) med den SWIFT-adresse, som den 
udenlandske kreditors bank har. 

Bank Adresse Her angives bankens adresse.  

Bank Postnr. Her angives bankens postnr.  

Bank By Her angives navnet på bankens by. 

Bankregistreringskode Her kan du skrive bankfilialens registreringsnummer. Typisk en to-
cifret kode. F.eks. AU, FW, CA eller NZ. 

Banknummer I dette felt skal du angive kreditors udenlandske banknummer. Det 
anvendes kun af de fire lande, som er nævnt øverst. 

Bemærk: Bankregistreringskode og banknummer bruges til at 
identificere kreditors bank. F.eks. ABA og Routing-nummer der altid 
er på 9 cifre. 

 

Når alle felter er udfyldt, skal du i handlingsbåndet trykke på knappen ”Send Bestilling”, så bestillingen kan 

blive sendt til 2. godkendelse internt i din institution. Efterfølgende skal SAM acceptere bestillingen. 
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2. godkendelse af bestilling 

 

Inden 2. godkendelse af bestillingen foretages, skal den gennemgås ud fra evt. vedhæftede dokumentation.   

 

2. godkender kan ikke rette i bestillingen men skal afvise den, hvis ikke de indtastede data stemmer 

overens med dokumentationen.  Den, der har oprettet bestillingen, må herefter rette til og sende 

bestillingen til godkendelse igen. 

Når alt stemmer, godkendes bestillingen, og den ligger klar til accept hos SAM. 
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Nyttige links 

 

For yderligere uddybning se Moderniseringsstyrelsens vejledning til brug for den decentrale 

indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere: 

 https://modst.dk/media/18686/brugervejledning-til-ddi-for-institutioner-ns-90_18122017.pdf 

 

Se også vejledningen i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for medarbejdere i ØSC: 

https://modst.dk/media/18683/brugervejledning-til-ddi-for-oesc-ns-90_18122017.pdf 

 

Og vejledningen håndtering af Rejsekreditorer i NS9.0: 

https://modst.dk/media/16473/kvikguide-til-haandtering-af-rejsud2-i-navision-stat.pdf 

https://modst.dk/media/18686/brugervejledning-til-ddi-for-institutioner-ns-90_18122017.pdf
https://modst.dk/media/18683/brugervejledning-til-ddi-for-oesc-ns-90_18122017.pdf

