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Modtagelse, kontrol og kontering af eForms 
Herunder fremgår alle de ting, som du skal være opmærksom på, når du har rollen ’eForms Modtager’.  

Dine opgaver i forbindelse med modtagelse af eForms er følgende: 

- Kontrol af indhold på eFormen, herunder kontrol af bilag 
- Kontering af eFormen 
- Videresende eFormen til godkendelse 

Bemærk at ved rejseudgifter, at modtagelsen, kontrollen og konteringen af eFormen skal ske, jfr. Regler for 
rejse- og udlægssystemet, RUS2 og øvrige regelsæt for AAU  

Åbn eForm og bilag 
 

Tips: Det anbefales at bruge enten Firefox eller Google Chrome.  

 

Når du modtager en eForm, vil du modtage en workflow mail. Hertil kommer, at der findes et menupunkt i 
Oracle ERP med navnet ’eForms’ 

Når du skal arbejde med en eForm, kan du kun gøre det i Oracle ERP. Du skal vælge menupunktet ‘eForms 
Modtager’ i Oracle ERP.  

Herefter skal du klikke på eForms – Processing. 

 

Du får vist en oversigt over de eForms, som du skal behandle. 

https://www.okonomi.aau.dk/rejsekontor/
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Klik på linket ’Modtagelse’ for den enkelte eForm, hvorefter selve modtagelsesbilledet åbner: 

 

I højre side af skærmen ser du eFormen i PDF-format, denne svarer til den pdf-fil, som gæsten har fået som 
kvittering for indtastningen af eFormen. Visse personfølsomme oplysninger vil være ‘maskeret’.  Navn, 
adresse m.m. vil dog altid være synligt.  

Kontrollér at kommentar-felterne til formål og/eller beskrivelsen på linjerne er fyldestgørende. Husk at det 
skal fremgå, hvad de enkelte udgifter dækker over og at udgifterne er relevante for AAU. Se evt. 
huskelisten.  

Tips – Brug Scroll-bar.  
Brug den inderste scroll-bar til at se hele eFormen.  
Brug den yderste scroll-bar til at se og kontrollere de bilag, som gæsten har vedhæftet eFormen.  
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Tips – 2 skærme: Hvis du har to skærme, kan du få vist bilagene på en skærm og eFormen på den 
anden skærm. I givet fald skal du klikke på clips-ikonet, INDEN du klikker på linket ’Modtagelse’. Så 
vil du få vist et nyt skærmbillede med de vedhæftede bilag. 
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Kontrol af indhold på eFormen, herunder kontrol af bilag 
Kontrol af personlige oplysninger, bank, og basis oplysninger: 
Først og fremmest skal du sikre dig, at gæsten har en gyldig grund til at oprette eFormen og at personen 
IKKE er AAU ansat.  

Tjek indholdet i ’Begrundelse og periode’. 

Når en eForm er oprettet af en udenlandsk gæst, er det vigtigt, at du kontrollerer, at gæsten har husket at 
påføre alle oplysninger samt alle nødvendige bankoplysninger, se evt. Udenlandske bankoverførsler af 
rejsetilgodehavender. 

Hvis en dansk gæst har angivet, at udbetalingen skal ske til NemKonto, vil der ikke være angivet 
informationer om bankoplysninger, men derimod et CPR nr.  

Visse personfølsomme oplysninger vil være ‘maskeret’.  Navn, adresse m.m. vil dog altid være synligt.  

Eksempel på en eForm med CPR nr.  

 

Kontrol af kørselsudgifter: 
Når der skal tjekkes kørselsudgifter, så skal du sikre dig, at eFormen er udfyldt korrekt i forhold til ’Start- og 
slutsted’, at antal km. svarer til rutebeskrivelsen, samt at der er indberettet Reg.nr. på hver linje. 

 

https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=357701
https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=357701
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Kontrol af Diæter: 
Det er kun Censorer og Gæsteforelæsere, der kan indberette diæter. 

 

De felter, der ovenfor er markeret med rød ring, er de oplysninger, som kan indberettes vedr. diæter. Og 
det er derfor disse oplysninger, du skal forholde dig til. 

Vær særlig opmærksom på, at såfremt der ligger bilag på hotelovernatning, må der ikke også være 
indberettet nattillæg.  

Du skal også være opmærksom på, om der er fratrukket måltider på diætbilaget for forplejning, der er 
betalt af AAU eller hvis der findes et bilag under ’Refusion af udgifter’ som særskilt afregning. 

Kontrol af ’Refusion af udgifter til ikke-ansatte’: 

 

Til alle udgifter SKAL der vedhæftes et bilag, som dokumentation for, at udgiften er afholdt. Dette kan for 
eksempel være en kvittering.  

Du skal kontrollere, at de enkelte udgifter er i overensstemmelse med gældende regler, at det fremgår af 
beskrivelsen, hvad udgiften dækker over, samt at den fornødne dokumentation er vedhæftet som bilag.  
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EForm med udenlandsk valuta: 
Når eFormen bliver oprettet, kan gæsten angive, at pengene skal udbetales i en anden udbetalingsvaluta 
(pt. er der mulighed for 8 valutaarter). For hver valuta er der indberettet en kurs, som er gældende for den 
dag, bilaget er oprettet. 

 

Hvis en person har oprettet et bilag på en valuta, som ikke er omfattet af de 8 valutakurser, som er i 
systemet, kan personen selv indtaste valutakursen. I disse tilfælde skal du kontrollere, at kursen er korrekt. 
Hvis der er indberettet en valutakurs, skal personen, der har oprettet eFormen vedhæfte dokumentation 
for valutakursen. Det er vigtigt, at dette bilag kontrolleres af eForms Modtageren. 

Nedenfor kan der ses dokumentation fra Danske Bank på, hvad valutakursen for Polske Zloty var den 
pågældende dag, at udgiften er afholdt: 
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Kontering af eFormen: 
Alle linjer på eFormen skal konteres. 

I forhold til udgifter af typen Diæter og Kørsel SKAL du bruge artskonto 221015. Denne art vil automatisk 
blive påført på linjerne som vedrører Diæter og kørsel.  
Ved linjer med ’Refusion af udgifter’ skal du vurdere, om det er en rejseudgift, som skal konteres på art 
221011, eller om det er noget, der skal konteres på en helt anden artskonto. 

Ved kontering skal der tages stilling til momskoden. For diæter og kørselsgodtgørelse vil momskoden altid 
være INGEN MOMS, dette vil systemet selv vælge på linjerne.  

Det samme gør sig gældende for hovedparten af de udgifter, der konteres på art 221011. 

Der er dog mulighed for, at AAU kan få moms retur ved eksempelvis gæstens hotelovernatninger. Dit 
institut vil kun blive belastet med nettobeløbet, hvorfor det kan ’betale sig’ at sikre, at der er indberettet 
korrekt momskode. Se reglerne for håndtering af moms på hotelfakturaer her. 

Du konterer således: 

1. Sæt flueben ud for den linje du ønsker at kontere. Du kan dog vælge at markere flere eller alle linjer 
og kontere dem ens.  

2. Herefter klikker du på knappen ‘Kontér valgt(e) linjer(r)’  

https://www.haandbog.aau.dk/dokument?contentId=374290
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Konteringsbilledet ser således ud. Her skal vælges alle segmenter i kontostrengen, samt hvilken momskode 
der skal bruges i konteringen.  

 

 

Tips. Hvis du ofte bruger samme kontostreng – så anvend ’Mine favoritter’ på konteringsbilledet. 
Løsningen husker de forskellige konteringskombinationer, som du tidligere har anvendt. Ved valg 
af en favoritkontering, udfylder løsningen selv alle felter på konteringsbilledet. 
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Du kan her se om og hvordan alle linjer er konteret: 

 

 

Splitkontering: 
Hvis en udgift indeholder flere typer af udgifter, kan der laves en splitkontering.  

Det kan for eksempel være, at der er påført en hoteludgift, hvor morgenmaden er inklusiv. Så kan du splitte 
udgiften op i to.  

Du skal kontere linjen først. Markér herefter linjen, som du vil have splittet og tryk på knappen ’Split’:  
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Herefter deles linjen i to lige store dele. Fordelingen kan du ændre, hvis du markerer en af linjerne og 
trykker ‘Kontér valgt(e) linje(r)’. Vær opmærksom på, at i alt beløbet altid skal være det samme, som linjen 
var oprindeligt. Ellers vises fejlbesked på skærmen. 

Nedenstående skærmbillede viser splitkontering, hvor udgiften er opdelte i to lige store dele: 

 

Nedenstående skærmbillede viser splitkontering, hvor udgiften er opdelt i beløb 

 

Rettelse af beløb samt ændring af momskode og kontering skal rettes i konteringsbilledet. 

Bemærk. I ovenstående tilfælde, er det en hotel udgift, hvor morgenmaden er udspecificeret og dermed 
splittes udgiften, fordi der skal anvendes forskellige momskoder. 
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Send eForms til godkendelse: 
Når eFormen er kontrolleret og konteret, skal den sendes til godkendelse.  

Dette gøres ved at trykke ‘Bekræft & send videre…’ Herefter skal du vælge en godkender. Du kan også 
påføre en kommentar til godkenderen: 

 

Herefter sender systemet en workflow mail til den valgte godkender. 

Andre muligheder i forhold til Modtagelse af eForms: 
 
Dette afsnit er tænkt som et opslagsværk til at håndtere særlige situationer, der kan opstå i forbindelse 
med modtagelse af eForms. 

- Er eFormen udfyldt forkert, kan du afvise eFormen 
- Du kan rette oplysninger på eFormen 
- Indsæt note/bilag på eFormen 
- Du kan sende eFormen til en anden modtager 
- Fornyet modtagelse efter afvisning fra Godkender eller Økonomiafdelingen 
- Søgning efter eForms for at undersøge status 
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Er eFormen udfyldt forkert, kan du afvise eFormen  
En eForm, som har status ‘Modtagelse’ kan annulleres af instituttet. Dette svarer til en sletning og benyttes 
i tilfælde af, at AAU slet ikke kan/skal acceptere anmodningen fra gæsten. Det kunne være i tilfælde af 
dobbelt-anmodning eller i tilfælde af fejlagtig anmodning, hvor gæsten efterfølgende har valgt at lave en 
helt ny eForm til erstatning for den fejlagtige.   

For at afvise/annullere en eForm permanent, klik på ‘modtagelse’ i oversigtsbilledet og derefter knappen 
‘Bekræft og send videre’, indtast en kommentar og klik på knappen ‘Afvis - luk sagen permanent’ som vist 
på nedenstående billede. 

 

En eForm, der er blevet afvist permanent kan stadig ses i systemet – den ligger med status ‘Afvist’, hvilket 
svarer til, at den er slettet. Den kan ikke genåbnes. 
 

Du skal være opmærksom på, at du SKAL kontakte personen, der har oprettet eFormen, da systemet ikke 
automatisk sender en mail til personen, når du systemmæssigt afviser eFormen.  

Du skal også være opmærksom på, at gæsten ikke vil få mulighed for at redigere i eFormen, men at gæsten 
skal lave eFormen HELT forfra.  

 

Ret oplysninger på eFormen: 
I visse situationer begår gæsten en fejl under indtastningen af eFormen. Så længe eFormen har status 
‘Modtagelse’ har du mulighed for at rette i eFormen på vegne af gæsten. Dette må naturligvis kun ske 
efter aftale med gæsten. Bemærk, at gæsten ikke selv kan rette i eFormen, når den først er blevet sendt 
afsted og ligger til behandling hos AAU. 

Du har mulighed for at rette i alle de oplysninger, som gæsten har indberettet på eFormen. 

Du kan f.eks. angive, at der skal fratrækkes måltider i diæterne, hvis gæsten har fået betalt et eller flere 
måltider. Hertil kommer, at du kan rette beløbet på ’Refusion af udgifter’ eller helt slette en udgift, hvis der 
er noget, som ikke er i overensstemmelse med reglerne.  

Husk ALTID at vedhæfte dokumentation på eFormen for rettelsen. Du skal vedlægge dokumentationen 
som et bilag, f.eks. mail fra gæsten. Dokumentationen som du vedhæfter skal navngives ”Dokumentation” 
foran din egen tekst, således det er nemt at finde.  
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Du skal være opmærksom på, at de ændringer du laver på eFormen bliver logget.  

For at rette eFormen skal man trykke på ‘Ret blanket’ 

 

Når der klikkes på knappen Ret blanket åbnes der et nyt billede. I dette billede kan oplysningerne i selve 
eFormen ændres. 

Vær opmærksom på følgende, hvis du retter i eFormen: 

1) Der er mulighed for at ændre alt på eFormen, herunder beløb osv. Man har den samme 
funktionalitet som på den eksterne side, hvor eFormen blev indtastet. 

2) Når man trykker på ’Gem’-knap, danner systemet en ny PDF-udgave af eFormen. Derefter vil det 
være denne (seneste) rettede udgave, der vises, når eFormen søges frem. 

3) Luk det skærmbillede, du lavede rettelserne i. Gå tilbage til det oprindelige skærmbillede og tryk på 
knappen F5. Nu vises ændringerne på eFormen. 

4) Ved at benytte ‘clips-ikonet’ på oversigtsbilledet, vil man altid have mulighed for at se eller 
downloade både den originale eForm og den seneste (rettede) eForm.  

5) Gæsten får ikke automatisk besked om, at eFormen er blevet rettet. Men du har selv mulighed for 
at sende den rettede eForm til gæsten og på den måde orientere ham/hende om de ændringer, 
som du har foretaget. 

6)  Husk at vedhæftet bekræftelse fra gæsten på rettelsen 

Indsæt note og/eller dokument på eFormen: 
Du har mulighed for at påføre en note på eFormen. F.eks. hvis du har lavet ændringer på eFormen eller en 
kommentar til afregningen. Dette kan gøres 2 steder. 

1. Indsæt note fra oversigten 

Du indsætter en note ved at trykke på ‘Workflow’ under status ud fra den eForm, hvor noten skal påføres:  
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Den note du indsætter på eFormen kan ses af alle, der har eFormen til rådighed. 

2. Indsæt note fra konteringsbilledet 

Du kan indsætte en note fra konteringsbilledet ved at trykke ‘Vis log’ 

 

Herefter skal man trykke ‘Tilføj ny note’ 

 

 

3. Indsæt dokument som bilag 

Du kan til enhver tid tilføje et bilag til eFormen, uanset status.  

På oversigtsbilledet klikker du på ’clips-ikonet’ ud for den eForm, hvor du vil tilføje et bilag: 
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Klik på ikonet ’Gennemse’ (1). Du kan nu vælge, hvilket dokument du ønsker at tilføje eFormen. Klik nu på 
knappen ’Upload ny fil’ (2). 

 

Videresend eFormen til en anden modtager: 
Du kan videresende eFormen til en anden eForms Modtager inden for det samme institut, som du selv er 
ansat i. Dette gøres ved at trykke ‘Skift kontaktperson’. Herefter kan du vælge, hvem den nye eForms 
Modtager skal være, samt skrive en besked til modtageren.  

 

Den person du vælger, vil automatisk få en workflow mail, som du fik oprindeligt. Samtidigt lukker systemet 
automatisk den opgave, som du fik, så den ikke længere fremgår af din liste i Oracle ERP.  

Hvis du vil videresende eFormen til en eForms Modtager på et andet institut, skal du først trykke på 
knappen ”Sæt institut”, hvor man angiver det institut, der skal modtage eFormen.  
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Herefter skal du trykke ”Skift kontaktperson” og vælge, hvem den skal sendes til: 

 

Fornyet modtagelse efter afvisning fra Godkender eller Økonomiafdelingen 
Det kan ske, at en eForm, som du allerede har behandlet, og som er blevet godkendt på instituttet, igen 
dukker op i kontaktpersonens arbejdsliste og står med status ‘Modtagelse’. Dette sker, hvis eFormen 
afvises af en medarbejder i de efterfølgende kontrolinstanser i Økonomiafdelingen. Kontaktpersonen på 
instituttet modtager automatisk en workflow mail og modtager den på din liste i Oracle ERP.  

Den medarbejder, som afviser en eForm og sender den tilbage til ‘Modtagelse’ på instituttet, skriver en 
afvisningsårsag, som du kan se i workflow-loggen, som tilgås ved at klikke på linket ‘Workflow’, se tippet 
nedenfor. 
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Søgning efter eForms for at undersøge status 
Man kan til enhver tid se, hvilken status en eForm har ved at benytte søgefeltet og trykke ‘Go’ 

 

Dette kan foretages af alle på instituttet, som har et AAU eForms ansvarsområde. Man behøver med andre 
ord ikke kontakte support eller andre for at kunne undersøge status på en sag. 
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