
3.2 Økonomi- og planlægning :  
         
 

Adgang til AURUS*/CWT  rejseprofil**Blanket: AARHUS UNIVERSITET

AU

ØP30052012

1. OBS! Online-booking hos CWT kræver:  
     *  AU kreditkort. Ansøgningsblanket og vejledning findes her  
     * CWT rejseprofil (sker automatisk ved nyoprettelser i AURUS for AU-ansatte)  
2. Aflevering af blanket: 
     Blanketten skal udfyldes på skærmen, udskrives:  
     2.1 Hvis du er AU ansat og skal have rollen "Rejsende" fremsendes blanketten til aurusbruger@adm.au.dk 
     2.2 Hvis du ikke er AU ansat eller hvis du skal have rollerne "Sekretær eller " Godkender" skal blanketten underskrives af  
            underskriftsberettiget. Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til hovedområdet/institut jvf. lokalprocedure. 
3. Hovedområde/institut: 
    Sender den udfyldte og underskrevne blanket til aurusbruger@adm.au.dk 
  
* AU's rejse og udgiftsafregningssystem  ** Carlson Wagonlit Travel 

REGNSKAB SYSTEM

Behandlet af Velkomstmail Behandlet af Velkomstmail

Dato / Initialer Dato / Initialer Dato / Initialer Dato / Initialer

AURUS
CWT

Roller (rettigheder)

Brugeroplysninger:

Hovedområde Institut/Center/Dekanat/VicedirektørområdeStednummer
Ansættelsessted

Tildeling af rettigheder

Underskrift

På ansættelsesstedet

Brugeren skal desuden tildeles roller på følgende hovedområder/ institutter 
STED nr.:

Dato:

Fornavn

KØRSELSESSATS Lav sats Høj sats (Vedlæg kørselsesbemyndigelse) Elevgodtgørelse

Mellemnavn

Ja jeg har en NEM konto (Er en forudsætning for udbetaling)

Efternavn

Mobil nummer AU e-mailadresse

Sekretær Godkender

Personnummer

Oprettelse Tilføje Fjerne Nedlægge

Opgiv dit AURUS brugernavn:

Anmodning om : 

Ja NejEr du ansat på AU

Sprog på CWT Online

Opgiv ansættelsessted

AURUS 
 
CWT rejseprofil

For at undgå problemer på rejsen BØR navnet i CWT rejseprofilen være identisk med oplysningerne i passet

Sekretær

AURUS CWT

Din nærmeste leder:
NavnDato

FjerneTilføjeOprettelse Nedlægge

RejsendeRejsende

 Rolletildeling
Bemærkninger:

Er du ansat som: Ekstern censor Anden beskæftigelse
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Blanket: 
AARHUS UNIVERSITET
AU
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1. OBS! Online-booking hos CWT kræver: 
     *  AU kreditkort. Ansøgningsblanket og vejledning findes her 
     * CWT rejseprofil (sker automatisk ved nyoprettelser i AURUS for AU-ansatte) 
2. Aflevering af blanket:
     Blanketten skal udfyldes på skærmen, udskrives: 
     2.1 Hvis du er AU ansat og skal have rollen "Rejsende" fremsendes blanketten til aurusbruger@adm.au.dk
     2.2 Hvis du ikke er AU ansat eller hvis du skal have rollerne "Sekretær eller " Godkender" skal blanketten underskrives af 
            underskriftsberettiget. Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til hovedområdet/institut jvf. lokalprocedure.
3. Hovedområde/institut:
    Sender den udfyldte og underskrevne blanket til aurusbruger@adm.au.dk
 
* AU's rejse og udgiftsafregningssystem  ** Carlson Wagonlit Travel 
REGNSKAB
SYSTEM
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Velkomstmail
Behandlet af
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Dato / Initialer
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AURUS
CWT
ADGANG TIL Fakturahåndteringssystemet eProcurement
PwC
D:20100615084807
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Roller (rettigheder)
Brugeroplysninger:
Hovedområde
Institut/Center/Dekanat/Vicedirektørområde
Stednummer
Ansættelsessted
Tildeling af rettigheder
Underskrift
På ansættelsesstedet
Brugeren skal desuden tildeles roller på følgende hovedområder/ institutter 
STED nr.:
KØRSELSESSATS
Sekretær
Godkender
Anmodning om : 
Der skal angive om du er ansat på Aarhus Universitet eller ej.
Er du ansat på AU
AURUS
 
CWT rejseprofil
For at undgå problemer på rejsen BØR navnet i CWT rejseprofilen være identisk med oplysningerne i passet
Sekretær
AURUS
CWT
Din nærmeste leder:
Rejsende
Rejsende
 Rolletildeling
Bemærkninger:
Er du ansat som:
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