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Bilag 2 - Regnskabsinstruks for Aalborg Universitet 
 
Sikkerhed og kontrol ift. ØSS  
 
I det følgende gennemgås, hvorledes der i ØSS kan foretages forskellige sikkerhedsforanstaltninger i form af 
sikkerhedsregler og krydsvalideringsregler. 
 

Sikkerhedsstyring 
 
I ØSS opereres der med tre typer af regler til styring af sikkerheden vedrørende indtastning:  
 
• Krydsvalideringsregler.  
• Sikkerhedsregler.  
• Almindelig validering.  
 
Krydsvalideringsregler 
Krydsvalideringsregler er et værktøj, der kan sikre, at kun valide segmentkombinationer kan indtastes i ØSS.  
 
Krydsvalideringsregler sættes op til at virke i forhold til kontoplanen. Alle moduler, der benytter den angivne kontoplan 
(f.eks. Finans, Debitor og Kreditor mv.), vil være omfattet af opsatte krydsvalideringsregler.  
Krydsvalideringsregler virker uanset ansvarsområde.  
 
Opsætning af krydsvalideringsregler forvaltes af ØA’s it-administratorer.  
 
Sikkerhedsregler 
Sikkerhedsregler er en metode til at afgrænse de enkelte ansvarsområder fra at bruge dele af kontoplanen. 
  
Sikkerhedsregler sættes op for et enkelt segment i kontoplanen. De enkelte sikkerhedsregler knyttes derefter til de 
enkelte ansvarsområder. Til det enkelte ansvarsområde kan der knyttes flere sikkerhedsregler.  
 
Idet sikkerhedsregler knyttes op på ansvarsområder, er det muligt at adskille, hvilke konti de enkelte brugere har 
adgang til at kontere på. Den samme sikkerhedsregel kan benyttes i samtlige moduler (f.eks. Finans, Debitor og 
Kreditor).  
 
Sikkerhedsregler kan blandt andet benyttes til at sikre, at brugerne kun kan indtaste for deres eget omkostningssted, 
eller at det kun er kassereren, der har adgang til at kontere på likvide konti.  
 
Opsætning af sikkerhedsregler forvaltes af ØA’s it-administratorer. 
 
Almindelig validering 

 Brugeradgange: 
Medarbejdere gives gennem personkoder kun adgang til de delsystemer i ØSS, som er nødvendige for 
udførelsen af den pågældendes arbejdsfunktion. Hermed sikres også adskillelsen mellem bogholderiets 
forskellige funktioner.  
Institutmedarbejdere m.fl. har ved personlige koder også kun adgang til en begrænset del af ØSS.  

 

 Kontrolspor:  
Indtastning og inddatakontroller via PC-skærme udføres på en sådan måde, at det kan dokumenteres, hvilke 
personer der har udført arbejdsgangen og de herved genererede registreringer.  

 

 Revisionsspor: 
I det omfang der direkte i hovedbogen foretages omkonteringer af bogføringsbeløb, der hidrører fra debitor-, 
kreditor-, løn- eller anlægsbogen, brydes det elektroniske revisionsspor. Revisionssporet erstattes i dette 
tilfælde af påtegninger på de tilhørende bilag.  

 

 Login:  
Jf. AAU’s generelle regelsæt skal den enkelte medarbejder anvende et password i forbindelse med login på 
netværket. 
I forbindelse med login i ØSS skal der ligeledes anvendes password.  
Systemet er opsat sådan, at password ‘et skal udskiftes efter 90 dage.  
Ligeledes skal den enkelte medarbejder anvende password på pauseskærmen. 
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Sikkerhedsforanstaltninger 
 
Backup  
Sikkerhedskopiering af programmer og data på fælles servere foretages med et interval på højst en uge. Normalt 
foretages der dagligt backup af ændringer og en ugentlig, fuld sikkerhedskopiering.  
Sikkerhedskopier skal opbevares i en anden lokalitet uden for de lokaler, hvor it-udstyret er placeret, eller opbevares i 
brandsikkert skab.  
ØSS-registreringer sikkerhedskopieres dagligt.  ITS er ansvarlig for en forsvarlig backup-procedure. 
 
Jævnlige check af sikkerhedskopiers anvendelse 
It-administratorer i ØA er i samarbejde med den centrale it-afdeling (ITS) ansvarlig for, at der med passende interval 
foretages kontrol af, at sikkerhedskopier (backup) kan indlæses og efterfølgende anvendes uden problemer. 
 
Beredskabsplan 
It-administratorer i ITS er ansvarlig for at udarbejde og vedligeholde en beredskabsplan for universitetets it-systemer – 
herunder også ØSS og de øvrige økonomirelaterede systemer. 
 
Testsystemer 
Der er etableret testmiljø til ØSS. Alle ændringer/nye funktionaliteter bliver testet heri, inden de installeres i 
produktionsmiljøet.  
 
 
 


