FERÐAREIKNINGAR

Ferðareikningar
Eftir að búið er að samþykkja ferðabeiðni, verður hún að ferðareikningi. Til þess að skoða hann þarf
að fara inn í ábyrgðarsviðið XXX Ferðauppgjör bókari.
Þar er flipinn Ferðareikningar valinn. Hægt er að velja á milli þess að sjá eingöngu þá reikninga sem
viðkomandi hefur gert eða alla reikninga.

Ferðareikningur:

Hægt er að bæta ýmsum upplýsingum við ferðareikning ef þörf er á. Kostnaðarlínum er bætt inn með
því að ýta á
merkið, en þeim eytt út með því að ýta á
dagpeningalínum.
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Síðan er kostnaðartegund valinn úr flettilista.

Skráið síðan í reitinn Fyrirframgreitt í kostnaðarlínunum þá liði sem eru greiddir af stofnuninni. Sú
upphæð færist síðan sjálfkrafa í reitina í Uppgjör ferðar – Fyrirframgreitt af stofnun. Inneign eða skuld
ferðalangs sést síðan neðst fyrir aftan línuna Inneign/skuld (-) og er það sú upphæð sem fer yfir í AP og
er greidd ferðalangi (ef þetta er inneign). En oftast eiga ferðareikningarnir að enda á 0 kr.

Einnig er kominn reiturinn Greiðslumáti, en þar er hægt að skrá hver greiðir.
Stofnanir ráða því hvort sá valmöguleiki er notaður, en hægt er að stýra því hvort þetta birtist sem og
valmöguleikunum sem koma upp í flettilistanum í ábyrgðarsviðinu XXX Ferðauppgjör Admin.
ATHUGIÐ: Ef verið er að gera upp eldri (gamla) reikninga, er stundum búið að skrá inn upphæðir í
reitinn Uppgjör ferðar – Fyrirframgreitt af stofnun. Þær koma þá merktar með rauðu og þarf að
færa upphæðina úr þessum reitum og upp í kostnaðarlínur.
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Hér er búið að færa upphæðirnar í reitinn Fyrirframgreitt:

Efst í hægra horninu er hægt að hengja viðhengi við reikninginn, prenta hann út og skoða beiðnina
sem liggur á bak við ferðareikninginn.

Neðst til hægri í ferðareikningnum er hægt að senda hann til samþykktar og vista. Einnig hægt að
villuprófa hann áður en hann er sendur til samþykktar ef vill.
Þessi mynd kemur upp þegar ýtt er á Senda til samþykktar

Þær stofnanir sem EKKI eru með eftirlitsaðila á Ferðareikningum, ýta á hnappinn staðfesta og
fara þá beint í bókun (sjá hér á eftir)
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Misjafnt er eftir stofnunum hvaða samþykktarreglur eru á ferðareikningum. Sjá hér dæmi um
ferðareikning sem er til samþykktar hjá greiðsluþjónustunni:

Bókun:
Reikningurinn er síðan bókaður með því að ýta á hnappinn Staðfesta bókun og kemur þá
upp eftirfarandi mynd:

Athugið að ef breyta þarf einhverju varðandi bókunina, t.d. breyta viðfangi, er rétt að gera það í
reikningamyndinn fyrst og ætti það þá að erfast yfir í bókunarmyndina.
Síðan er rétt bókunartímabil valið og ýtt á hnappinn Staðfesta bókun

Athugið að efri hluti myndar sýnir bókun eins og hún verður í GL (Fjárhag), en neðri hlutinn sýnir það
sem fer yfir í AP (Viðskiptaskuldir).
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Til þess að flytja reikning yfir í AP þarf að keyra keyrsluna Payables open interface import eða
Innlestrarinnfærsla opinna viðskiptaskulda en þessi keyrsla er sjálfvirk og keyrir nokkrum sinnum á
dag.

Hafna reikningi:
Bókari getur hafnað reikningi ef þess þarf.

Meira en 4 dagar í brottför
Ef hætt er við ferð þegar meira en 4 dagar eru í brottför, þá er hægt að hafna ferð með tvennum hætti.
1. Með því að því að ýta á rauða X-ið sem er við reikningsnúmerið í yfirlitsmynd Ferðareikninga, þá
hverfur reikningurinn og beiðnin sem liggur á bak við reikninginn fær stöðuna Beiðni hafnað.

2. Með því að ýta á hnappinn Hafna reikningi (bókari) þá kemur upp þessi melding (sjá mynd)
og skal þar skrá inn athugasemd/skýringu á því hvers vegna verið er að hafna reikningi. Við
þetta fær reikningurinn stöðuna Reikningi hafnað.

Minna en 4 dagar í brottför eða ferðadagur liðinn
Ef verið er að hafna ferð og búið er að greiða dagpeninga (þ.e. minna en 4 dagar í brottför), t.d. ef ferð
var aldrei farin, þá kemur upp þessi mynd:

Hér kemur upp aðvörun vegna þess að búið er að greiða út dagpeninga og þarf þá að gera viðeigandi
ráðstafanir vegna þess.
Skrá skal inn athugasemd/skýringu á því hvers vegna verið er að hafna reikningi og ýta á Já hnappinn ef
hafna á ferðareikningi og fær reikningurinn þá stöðuna Reikningi hafnað.
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