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Systemvejledning ressourceallokering 

Forudsætninger:   

-Ressourcer oprettes og vedligeholdes automatisk efter hver SLS månedslønskørsel (manuelle 

ressourcer undtaget, disse omtales dog ikke i denne vejledning, idet deres status er uafklaret). 

-Sagsplanlægningslinier af typen skema benyttes som grundlag for bogføring. 

1.Ressourcer 

1.1 Ressourcekortet 

For hver ressource findes et ressourcekort Ressourceplanlægning/Ressourcer. 

 

Nummer, navn, ansættelsesgrad, ressourcegruppenr (i andre sammenhænge kaldet 

stillingstype) og spærret findes på fanen Generelt. 

På fanen Personoplysninger findes cprnr. 

Ansættelsesgrad og spærret har betydning i forbindelse med allokering og bogføring (se 

senere). 

Søgning på ressourcekortet foregår via de almindelige Navision søgefunktioner (Ctrl B og 

filtre). 

I forhold til søgning på navn skal man være opmærksom på følgende: Personer uden 

mellemnavn har 2 mellemrum mellem for- og efternavn. Skal man eksempelvis udsøge Anders 

Juul, skal man søge på Anders*Juul. En søgning på Anders Juul (uden *) vil ikke give et 

resultat. Det skyldes den måde data overføres fra SLS på, hvor felter aggregeres. Intet 

mellemnavn giver et ekstra blankt felt. 

1.2 Tilretning af ressourcekortet 

Såfremt ressourcen har en slutdato kan denne indtastes i feltet Forventet slutdato, som 

findes på ressourcekortet under fanen generelt. 
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Dette vil have den effekt, at såfremt ressourceallokeringsformen (se senere) anvendes ved 

ressourceallokeringen, dannes der ikke planlægningslinier udover forventet slutdato. 

Dette er den eneste tilretning der må laves på ressourcekortet – øvrige opdateringer sker via 

den automatiske kørsel hver måned. 

Bemærk at såfremt man opdaterer felter på ressourcekortet, vil ens initialer fremgå af feltet 

rettet af.  

Bemærk i forbindelse med søgninger, hvor Crtl B (søg) og Crtl V (indsæt) anvendes forkert, 

kan man komme til at lave en uintenderet opdatering. Dette er set et antal gange på 

navnefeltet og cpr. feltet. 

1.3 Opslag på ressourcekortet 

Via knappen Ressource/Dimensioner (nederst til højre) findes DELREGNSKAB (DR=1) og 

STED. 

 

Via knappen Priser/Kostpriser (nederst til højre) findes den periodiserede kostpris på den 

pågældende ressource. 

 

Kostpriser beregnes og opdateres centralt af ØS (ØkonomiSekretariatet). 

Via knappen Ressource menupunktet Ændringslog kan man se historik og 

ændringstidspunkter for forskellige ressource variable. 
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2. Oversigt over ressourcer 

En samlet oversigt over ressourcer fås ved at gå på ressourcekortet 

Ressourceplanlægning/ressourcer, vælge oversigt og lave den ønskede filtrering.  

 Vælg oversigt (oversigt med F5) eller via menubaren: 

 

Vælg et filter (feltfilter med F7 eller tabelfilter Ctrl F7) eller via menubar: 

 

 og sæt de ønskede afgrænsninger. Resultatet af søgningen kan hentes til Excel med 

almindelige kopifunktioner. 

Der kan filtreres på følgende kolonner: 
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I denne sammenhæng er specielt Sted, Ressourcegruppe og Spærret interessante.  

3. Ressourceallokering/dannelse af sagsplanlægningslinier 

Ressourcer kan allokeres til sager på 3 måder: 

3.1 Via ressourceallokering som ligger under ressourceplanlægning 

/ressourceallokering i Navision 

 

I formen indtastes/hentes Ressourcenr., Sagsnr., Sagsopgavenr., Fra dato, Til dato (denne er 

frivillig; hvis den ikke tastes, sættes den til en dato 5 år fremme og vises med rødt) og der 

indtastes allokeringsprocent for den enkelte ressource på den pågældende sag/sagsopgave. 

Fra dato er altid d. 1 i måneden og til dato er altid den sidste dato i måneden, der regnes 

forholdsmæssigt i forhold til måneden. Ved allokering på 2 sager med skift midt i måneden, 

allokeres hele måneden med 50% til hver sag. 

Når man er færdig med at taste i linien, sættes fluben i feltet Klar til allokering. Ved afvikling 

af allokeringen, vil der for hver linie, hvor der er markeret Klar til allokering blive dannet 

sagsplanlægningslinier. 

Der må ikke allokeres på spærrede ressourcer (en spærring er udtryk for, at ressourcen ikke 

længere er aktiv). 

Dannelse af sagsplanlægningslinier via allokeringsformen varetages af ØS 

(ØkonomiSekretariatet). Dette er en manuel opgave. I perioden efter opdatering af ressourcer 

og inden bogføring af ressourceallokering dannes planlægningslinier flere gange dagligt. 

Såfremt der er behov for ekstra kørsler kan man kontakte ØS (Thomas Eikeland og Mette 

Vigen).  

(Der er lavet et batch job til varetagelse af dette. Batch jobbet har indtil nu ikke været muligt 

at afvikle, idet batch jobbet afbrydes, såfremt der er allokeret på spærrede ressourcer). 

3.2 Direkte indtastning på sagsplanlægningslinier 

Åbn sagsopgaveoversigten på den respektive sag (fx vha. Sager/Sagsopgavelinier. Stå på 

den sagsopgave, hvorpå der skal registreres og vælg Funktion/Rediger 

planlægningslinier. Herefter tastes manuelt – som ved øvrig sagsbudgettering - (Husk 

type=ressource). 

3.3 Via Excel indlæsning til sagsbudgetkladde 

Her henvises til kvikguide på økonomimanualen: 

 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/oekonomi_bygninger/OEkonomimanual/Vejledninger/Kvivkguide_til_sagsbudgetkladde_med_udlaesning_og_indlaesning_via_excel.pdf
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4. Overblik 

Overblik over hvortil den enkelte ressource er allokeret kan fås ved at stå på et vilkårligt 

sagskort (ikke ressourcekort!). Vælg sag/sagsopgavelinier. 

 

 

 ”Dyk ned” i en vilkårlig sagsopgave i kolonnen skema(kostbeløb). Ophæv alle filtre og lav 

herefter en tabelsøgning/feltsøgning på det pågældende ressourcenummer – her udtrykt ved 

”Nummer”. Husk at kigge på relevant periode. 

På tilsvarende vis kan man få overblik over hvor den enkelte ressource er bogført – blot skal 

man ”dykke ned” i kolonnen forbrug(kostbeløb). 

5. Opfølgningsrapporter / Kontrolrapporter 

5.1 Allokerede ressourcer pr. sag og sagsopgave (vigtigt i forbindelse med 10 dages 

vinduet) 

10 dages vinduet (som ikke nødvendigvis er 10 dage langt!)  er den periode der ligger efter at 

ressourcer er oprettet/opdateret og inden der bogføres ressourceallokeringsposter). 

I forbindelse med ”10 dages vinduet” vil man køre rapporten for den måned, hvor 

tidsallokeringen skal bruges som grundlag for næste bogføring. 

Rapporterne er placeret under Ressourceplanlægning/Periodiske aktiviteter.  

Dette er en kontrolrapport til at tjekke, om man har allokeret ressourcerne for meget eller for 

lidt i en given periode. 

Rapporten har 2 faner som skal udfyldes i forbindelse med anfordring af rapporten. 

På fanen Ressouce udfyldes relevant stedinterval og spærret=Nej. 
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På fanen Indstillinger vælges kontrolperioden (måned og år). Ligeledes kan man vælge om 

man kun vil se rapporten for personer med afvigelse. Endelig er det vigtigt at vælge 

SagsBudgetnavn=AUBUDGET – glemmer man dette vil sagsplanlægningslinier for samtlige 

kopierede/gemte budgetter blive vist. 

 

Tryk på vis udskrift for at køre rapporten: 

 

Resultatet af rapporten viser herefter, hvilke aktive ressourcer der er over- eller 

underallokerede. 

5.2 Sagsplanlægningslinier med afvigende STED kode (vigtig i forbindelse med ”10 

dages vinduet”) 

I forbindelse med ”10 dages vinduet” vil man køre rapporten for den måned, hvor 

tidsallokeringen skal bruges som grundlag for næste bogføring. 
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Rapporterne er placeret under Sager/Periodiske aktiviteter. 

På fanen Sagsplanlægningslinie udfyldes relevant stedinterval, planlægningsdato (aktuel 

periode) og Budgetnavn (aktuelt budget). 

 

Tryk på vis udskrift  for at køre rapporten: 

 

Rapporten viser de sagsplanlægningslinier, hvor ressourcens stedkode er forskellig fra den 

stedkode, der er på sagsplanlægningslinierne. 

Det er tilladt at allokere på tværs af institutter/centre indenfor samme HO (hovedområde). Det 

er ikke tilladt at allokere mellem HO. Kontrolrapporten afdækker sådanne allokeringer. 
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6. Bogføring af ressourceallokering 

Når ”10 dages vinduet” er slut foretages bogføring af ressourceallokeringsposter for den 

pågældende måned. Denne opgave varetages af ØS. Tidspunktet for de månedlige bogføringer 

fremgår af den officielle tidsplan. Bogføring af ressourceallokeringsposter betyder, at 

ressource-sagsplanlægningslinier bruges som grundlag for bogføring af løn for ressourcer. 

7. Ressourceompostering 

Omposteringer på ressourcer foretages via Sager/Sagskladde. Vælg kladden med 

kladdetype=HO (ADM/ARTS/BSS/HEALTH/ST). Vælg en tom kladde blandt A-Z 

 

For en ressourceompostering skal type=ressource. Endvidere indtastes sag og sagsopgave 

som man ønsker at ompostere fra og til. Kolonnen Antal udfyldes med det antal timer der skal 

omposteres (evt. 1 hvis det er en kroneompostering). 

Bemærk Når antal er udfyldt vælges default den kostpris der hører til bogføringsdatoen – 

såfremt omposteringen vedrører en periode, hvor kostprisen er anderledes, skal man selv 

taste den korrekt kostpris. 

HUSK selv at foretage kontrol af, at omposteringen ”går i 0”, der er ikke automatisk kontrol af 

dette. 

Selve bogføringen foregår via knappen bogfør. Husk funktionsadskillelse mellem den som 

taster kladden og den som bogfører kladden. 

 


