FERÐABEIÐNI

Ferðauppgjör flugbókanir
Til að komast inn í ábyrgðarsviðið Ferðauppgjör flugbókanir er ýtt á valmyndina Ferðauppgjör
flugbókanir í aðalvalmyndinni eftir að viðkomandi hefur skráð sig inn í Oracle:

Þá opnast ábyrgðarsviðið og upp kemur þessi mynd:

Þar sjást allar beiðnir sem ráðuneytin hafa gert, óháð því í hvaða stöðu þær eru, þ.e. hvort þær eru
samþykktar, í samþykktarferli eða hefur verið hafnað.
Efst eru leitargluggar og er hægt að slá inn í þá ýmsar upplýsingar sem hægt er að leita eftir, eins og
t.d. númer beiðnar eða kennitölu ferðamanns.

Eftir að leitarskilyrðin hafa verið slegin inn er ýtt á hnappinn Leita og koma þá upp þær beiðnir sem
uppfylla skilyrðin.
Fyrir neðan leitargluggann sjást allar beiðnirnar, fremst sést frá hvaða stofnun þessi beiðni er, síðan
númer beiðnar, Ferðamaður og tilefni ferðar, kt., Brottför og koma og síðan er það staða beiðnar.
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Beiðni getur verið í ýmsum stöðum, en þær eru:








Ný beiðni – Þá hefur beiðnin einungis verið vistuð en ekki búið að senda hana til samþykktar
Beiðni bíður samþykkis - Beiðnin býður samþykkis hjá yfirmanni
Beiðni samþykkt – Búið er að samþykkja beiðnina af öllum aðilum
Beiðni samþykkt af samþykkjanda 1 – Beiðnin er í samþykktarferli, en yfirmaður er búinn að
samþykkja
Beiðni samþykkt af eftirlitsaðila 1 – 3 – Beiðni í samþykktarferli, en einhver af
eftirlitsaðilunum er búinn að samþykkja
Beiðni hafnað með athugasemd – Samþykktaraðilinn hefur gert athugasemd við beiðnina og
sent hana aftur til lagfæringar
Beiðni hafnað – Hætt hefur verið við beiðnina

Eftir að beiðnin hefur verið samþykkt (komin með stöðuna Beiðni samþykkt ) fær Rekstrarfélag
Stjórnarráðsins tilkynningu, þ.e. þeir sem eru með ábyrgðarsviðið Ferðauppgjör flugbókarnir og munu
tilkynningarnar birtast í verkefnalistanum hjá viðkomandi aðila í Oracle

Þar sjást þær beiðnir sem eru samþykktar og ekki er búið að panta flugfar fyrir eða það á eftir að „kvitta“
fyrir því að flug hafi verið pantað. Þetta á þó einungis við ráðuneytin fyrir utan UTN.
Einnig sést þar dagsetningin sem þær eru sendar til viðkomandi aðila, en það er sama dagsetning og
þegar þær voru samþykktar.
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Til að skoða nánar, eða kvitta fyrir flugkaupum er ýtt á bláa linkinn og opnast þá ferðabeiðnin

Í reitnum Ferðamaður, sést m.a. nafn, kennitala og netfang viðkomandi ferðamanns.

Í reitunum Ferð og Dagpeningar sést ferðastaður ásamt dagsetningum ferðar, athugið að það getur
verið að ekki séu sömu dagsetningar í þessum reitum ef ferðamaður er að lengja ferð umfram það sem
hann fær greidda dagpeninga fyrir. Í reitnum Ferð er brottfarar og komu dagsetningar, en í reitnum
Dagpeningar eru það dagsetningar fyrir útreikning á dagpeningagreiðslu.
Einnig sést Tilefni ferðar í reitnum Ferð.
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Í reitnum Kostnaðaðarlínur sést áfangastaður og fjöldi dagpeningadaga og nótta.

Reiturinn Rökstuðningur/athugasemdir sýnir þær athugasemdir sem skráðar hafa verið um ferðina
Og koma þær þar í tímaröð.

Einnig koma stundum athugsemdir varðandi ferðina í reitnum Innanhúss skýring. Þessi skýring fylgir
beiðninni, en á ekki að koma fram á skýrslum.

Ef einhver viðhengi eða slóð (url), hafa verið sett inn í beiðnina þá sjást þau við hliðina á hnappnum.
Viðhengi

Ef einungis á að skoða beiðnina, en ekki skrá inn flugbókun að svo stöddu, þá er hægt að bakka út úr
beiðninni með því að ýta á Til baka örina sem er lengst uppi til hægri í beiðninni.

Við þetta helst tilkynningin inni hjá öllum aðilum og hægt að fara inn í hana síðar.
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En ef búið er að ganga frá flugbókun og klára skal beiðnina, þá eru athugasemdir vegna þess settar inn
í reitinn Athugasemd sem er neðst til hægri á síðunni.

Eftir að skráð hefur verið í reitinn er ýtt á hnappinn Staðfesta. Við það kemur upp gluggi sem spyr hvort
samþykkja eigi beiðnina, þar er hægt að velja Já, ef halda á áfram eða Nei, ef hætta á við.

Upp kemur aðvörun ef ekkert hefur verið skráð í athugasemdareitinn.

Þá er ýtt á hnappinn Áfram og skráð inn athugasemd/skýring á kaupum á flugi.
Nauðsynlegt er að skrá inn í athugasemdareitinn.

Athugið að eftir að þessi beiðni hefur verið samþykkt þá hverfur hún af listanum hjá öllum.
Þó er alltaf hægt að skoða hana aftur með því að fara inn í ábyrgðarsviðið Ferðauppgjör flugbókanir
og leita eftir henni þar.
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