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Afleverings- og servicefrister maj 2020 (periode 5) Opdateret 15-01-2020
Alle frister er kl. 16 pågældende dato, med mindre andet er angivet (eventuelt gule datofelter angiver felter, hvor datoen er ændret i f.t. oprindelig plan)

Frist Aktivitet i f.t. periode 5 System Gruppe Fristtype
30-apr Økonomienheder/institutter+FA har sidste frist for bilag til Lønkontoret i forhold til lønkørsel 1 (tidl. "timeløn") SLS Løn/ressourcer Deadline
07-maj Leverandørerne har frist for fremsendelse af fakturaer (for almindeligt flow af regninger) Køb Servicefrist
12-maj Økonomisekretariatet bogfører SLS lønkørsel 1 i finans og sag NS Løn/ressourcer Deadline
13-maj Regnskab/fakturafordeler har frist for udsendelse til rekvirenter (Afhængig af fakturamængden vil prioritering ske ud fra forfaldsdato) IndFak Køb Servicefrist
13-maj Økonomienheder/institutter+FA har sidste frist for bilag til Lønkontoret i forhold til lønkørsel 2 (tidl. "månedsløn") SLS Løn/ressourcer Deadline
19-maj Rekvirenter har frist for varemodtagelse IndFak Køb Servicefrist
20-maj Den rejsende har frist for indsendelse af manuelle rejseafregninger til Økonomienheder+FA Rejser Servicefrist
20-maj Den rejsende har frist for at sende afregning til kontrollant i RejsUd RejsUd Rejser Servicefrist
22-maj Frist for projektlukningsanmodning fra økonomienheder+FA til projektoprettere NS Projekter Servicefrist
22-maj Økonomisekretariatet bogfører SLS lønkørsel 2 i finans og sag NS Løn/ressourcer Deadline
25-maj Økonomienheder+FA har frist for ændringer i kontering af anlæg til Kreditorgruppen NS Anlæg Deadline
25-maj Økonomienheder+FA sender manuelle rejseafregninger til Rejsegruppen (for almindeligt flow af afregninger) Rejser Servicefrist
25-maj Rejsegruppen færdiggør legalitetskontrol, RejsUd-bilag (for almindeligt flow af regninger) RejsUd Rejser Servicefrist
25-maj Økonomisekretariatet opretter/opdater ressourser (Navision er blokeret fra kl. 15 - læseadgang) NS Løn/ressourcer Deadline
26-maj Projektlukningspause begynder for projektopretterne NS Projekter Deadline
26-maj Projektopretterne har frist for opdatering (ændringer) af kritiske projektoplysninger - stamdatapause begynder NS Projekter Deadline
26-maj Økonomienheder+FA har frist for nye anlæg og ændringer i anlægsopsætning NS Anlæg Servicefrist
26-maj Økonomisekretariatet opdaterer /kontrollerer kostpriser og ressourcekort NS Løn/ressourcer Deadline
26-maj Økonomisekretariatet udsender refusionslisten til Økonomienheder+FA NS Løn/ressourcer Deadline
26-maj Økonomisekretariatet opdaterer planlægningslinjer med nye kostpriser (Navision er blokeret fra kl. 15 - læseadgang) NS Løn/ressourcer Deadline
27-maj Kreditorgruppen foretager kontrol af anlægsstamdata (afskrivninger) NS Anlæg Sharp
27-maj Controlleres frist for godkendelse i INDFAK (for almindeligt flow af regninger) IndFak Køb Servicefrist
27-maj Økonomisekretariatet lægger hjælpelister i Workzone til økonomienheder+FA (nye spærrede ressourcer samt RAH-listen) NS Løn/ressourcer Deadline
28-maj Kreditorgruppen bogfører afskrivninger NS Anlæg Sharp
28-maj Økonomienheder+FA har frist for salgsgrundlag til Debitor (100 %) NS Salg Servicefrist
29-maj Økonomienheder+FA har frist for godkendelse af rejse- og udgiftsafregninger i RejsUd RejsUd Rejser Servicefrist
02-jun Debitorgruppen har sidst frist for at bogføre salgsfaktura NS Salg Deadline
02-jun Rejsegruppen har sidste frist for at bogføre RejsUd-filer og manuelle rejseafregninger NS Rejser Deadline
02-jun Økonomisekretariatet udsender kontrollisterne økonomimodel og ugyldigt sted/projekt (NS) Løn/ressourcer Deadline
04-jun Kreditorgruppen har sidste frist for at bogføre købsbilag i Navision NS Køb Deadline
04-jun Økonomienheder+FA har indleveringsfrist for indsendelse af omposteringsbilag, driftposter, til Servicegruppen (NS) Omposteringer Deadline
04-jun Økonomienheder+FA har indleveringsfrist for interne handelsbilag ml. hovedområder til Servicegruppen (NS) Omposteringer Deadline
08-jun Økonomienheder+FA har klarmeldingsfrist for resourceallokering inkl. kontrolbilag - lægges i Workzone NS Løn/ressourcer Deadline
09-jun Alle har frist for bogføring af omposteringer (ej ressourcer) i sagsfinanskladde NS Omposteringer Deadline
09-jun Alle har frist for bogføring af omposteringer af ressourcer i sagskladde NS Løn/ressourcer Deadline
09-jun Bogføring af rettelser på baggrund af timelisten fra sidste måned NS Løn/ressourcer Servicefrist
09-jun Bogføring af rettelser på baggrund af refusionslisten NS Løn/ressourcer Servicefrist
09-jun Økonomisekretariatet bogfører ressourceallokeringen NS Løn/ressourcer Sharp
09-jun Økonomisekretariatet bogfører tidsregistreringer NS Løn/ressourcer Sharp
10-jun Økonomisekretariatet bogfører priskorrektioner NS Løn/ressourcer Deadline
10-jun Debitorgruppen afstemmer og bogfører mellem finans og sag, ej løn/ressourcer NS Afstemning Sharp
10-jun Kreditorgruppen laver overheadkørsel (Navision er blokeret fra kl. 15 - læseadgang) NS Overhead Sharp
11-jun Kreditorgruppen laver periodiseringskørsel (Navision er blokeret fra kl. 15 - læseadgang) NS Periodisering Sharp
12-jun Kontrol og rettelse af overheadkørsler NS Afstemning Deadline
12-jun Økonomisekretariatet sletter salgspriskorrektioner i budget NS Løn/ressourcer Deadline
15-jun Økonomisekretariatet indlæser salgspriskorrektioner i budget NS Løn/ressourcer Deadline
15-jun Kontrol og rettelse af periodiseringskørsler NS Afstemning Deadline
16-jun Økonomisekretariatet afstemmer og bogfører mellem finans og sag, løn/ressourcer NS Afstemning Sharp
17-jun Økonomisekretariatet udsender timelisten til Økonomicentrene+FA NS Løn/ressourcer Deadline
17-jun Økonomienheder+FA kan igen indberette lukninger til projektoprettere NS Projekter Omvendt frist!
17-jun Projektoprettere må ændre projekter igen, inkl. lukninger - stamdatapause/lukkepause ophører NS Projekter Omvendt frist!

Der sondres mellem om frister er deadlines (hvor man meget gerne må være færdig før), om fristen er en udførelsesdato (dvs. hverken før eller efter - derfor "sharp") eller en servicefrist, som man bør overholde, hvis man under 
normale arbejdsbelastninger vil være sikker på at få transaktionen eller ændringen med i den pågældende periode.
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