
Retningslinjer for indlæsningsfiler. 
Økonomicentrene og institutterne har mulighed for at lave indlæsningsfiler til ØSS. Dette gøres bl.a. for at 
lette den administrative opgave, der er i at lave OMP’er. Det er samme regelsæt som for OMP’er på egne 
omkostningssteder, der er gældende. Indlæsningsfilerne bliver indlæst af en robot, derfor er det vigtigt at 
huske nedenstående for at undgå fejl. Sørg for at sende indlæsningsfilen i god tid inden lukning af en 
periode så eventuelle fejlrettelser kan ske til tiden. Der sendes et svar fra robotten med et bilags nr., når 
indlæsningen er foretaget. 

Der gælder følgende for at filer kan indlæses til bogføring: 
ADI filen skal være af rette type. (Excel skabelon med aktive makroer skal bruges) 

Regnskabsdato skal udfyldes med dato i følgende format ”dd-mm-ååå” (ex 30-09-2013) 

Periode skal udfyldes med følgende format ”mmm-åå”  (ex sep-13) 

UK skal indeholde 2 cifre 
Artsk skal indeholde 6 cifre 
Omkst skal indeholde 5 cifre 
Proj skal indeholde 6 cifre, evt. 6 nuller 
FK skal indeholde 2 cifre, evt. 2 nuller 
Form skal indeholde 4 cifre, evt. 4 nuller 
Anlnr skal indeholde 5 cifre, evt. 5 nuller 
Det betyder, at der skal være fuldt antal nuller i alle segmenter der ikke bruges til kontering. 

Der må kun være beløb i enten Debet eller Kredit, max 2 decimaler. 

Tekst i kolonnen ”Decentral tekst” 

Der må IKKE være data i andre celler. 

Der må IKKE være formler i cellerne. Hvis der kopieres fra et andet ark, så ”indsæt værdier” 

Arket skal balancere (ens saldo i debet og kredit) 

Hvis arket ikke kan indlæses, så returneres det til rettelse hos personerne som har afsendt det. 

Arket skal være godkendt af både en kontere og en anviser inden det sendes til indlæsning. Dette gøres ved 
at kontere sender filen til anviser, som så sender filen videre til oea-kreditor@adm.aau.dk. med en 
godkendelse på at det skal indlæses. 

DEADLINE er inden kl. 08.00 samme dag som intern handel. Altså 2 hverdage før lukning. 

Følgende enheder kan indsende filer på de angivne arter og omkostningssteder: 
 
Økonomiafdelingen: 

mailto:oea-kreditor@adm.aau.dk


Alle omk.steder og alle arter.  
   

Institutter, enheder og afdelinger: 
Arterne 71/761024-761045, 71/761082, 81/863xxx, 81/864xxx og 85xxxx må benyttes. 
CAS må lave huslejereg. på art 81/862011 på alle omk. 

    

HUM 
Kommunikation  432 

 

SAMF 
Sociologi og Socialt arbejde  521 
Statskundskab   522 
Økonomi & Ledelse  523 
Juridisk   526 

 

ENG 
Fysik   635 
Energiteknik   636 
Mekanik & Produktion (CIP)  638 
Matematik   640 
Kemi & Bioteknologi  641 
Byggeri & Anlæg  648 
SBi   649 

  

 TECH 
Arkitektur & Design  831 
Elektroniske Systemer  833 
Datalogi   834 
Planlægning   832 

 

TVÆRFAGLIGE 
Læring                                   435 + 525 
Kultur & Globale studier                 436 + 524 

  

 SUND 
 Medicin & Sundhedstek.  731 



 Klinisk   734  
 

Ovenstående enheder er dem ØA vurderer mest sandsynligt vil bruge muligheden for at indsende filer. 
Andre enheder samt afdelinger i administrationen kan også komme på listen ved henvendelse til oea-
kreditor@adm.aau.dk. 
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