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RejsUd2 – Redigering af Rejsekreditor 
 

Dette dokument er en præcisering til SAM’s kunder i, hvordan man redigere en Rejsekreditor via DDI. 

Kun den del der omhandler redigering 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. 

 

Senest opdateret: 

23-11-2018: Side 3 – E-mail SKAL indtastes 
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Rediger en Rejsekreditor  

Når en 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. 

Skal en Rejsekreditor’s stamoplysninger eller Bank og Betalingsoplysninger rettes, er det kun jer, der kan 

rette dette via en DDI.  

Rettelse af en Rejsekreditor foregår under Afdelinger/Økonomistyring/Indrapportering til ØSC under 

Lister/Bestillinger, Rediger data: 

Har du fået oprettet en Rejsekreditor, hvortil der mangler oplysninger, kan du opdatere kreditorens 

oplysninger via bestillingen Redigér data: 

 

klik herefter på Kreditor og tryk OK: 

  

Du får nu Kreditoroversigten frem, hvor du vælger den Rejsekreditor, du ønsker at rette. 

Når Rejsekreditorens stamkort fremkommer, kan du nu ændre på de felter, der ikke har grå farve. 
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Bemærk:  

 Hvis der ikke i forvejen står en E-mail, SKAL der indtastes en mail-adresse, for at du kan sende 

ændringsbestillingen. 

 Under ’Bank- og Betalingsoplysninger’ er alle felter grå, det skyldes at kreditor er oprettet som 

ukomplet uden bankoplysninger. Flytter en person til udlandet og Rejsekreditor skal ændres med 

komplette ’Bank og Betalingsoplysninger’, skal der først tilføjes en ny ’Betalingsmetode’ typisk 

’1110200’ eller ’1150100’, for at felterne bliver aktive, og der kan indtastes data der overføres til et 

bankkort på kreditor. 

Se nedenstående eksempel, hvor der i feltet ’Betalingsmetode’ er indsat en ny metode, hvorefter alle 

felterne under ’Bank- og Betalingsoplysninger’ bliver rediger bare. 
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De data du taster eller sletter i ovennævnte skærmbillede, vil overskrive data på Rejsekreditoren, når du 

afslutter bestillingen. 

Når alle rettelser er udført, skal du i handlingsbåndet trykke på knappen ’Send Bestilling’, så bestillingen 

kan blive sendt til 2. godkendelse internt i din institution. 
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Godkendelse af bestilling 

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

Anden 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 så rette til og sende bestillingen til 

godkendelse igen. 

Bemærk: Bestillinger af type ’Redigér data’ skal ikke accepteres af SAM.  Opdatering af kreditor sker ved 

godkendelse af bestillingen.  

Bemærk: Hvis SAM har informeret dig om, at der mangler bogføringsgrupper på din Rejsekreditor, er det 

fordi du mangler at vælge skabelonen ’REJSEKRED’ i feltet ’Anvend skabelon’. 

 

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

