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Qlikview: Projektstatus
Gode råd

Du kan her læse hvordan du bruger Qlikview-rapporten Projektstatus som værktøj i forbindelse med
fx regnskabsaflæggelse.
Målgruppen er projektadministratorer og projektansvarlige.
FORMÅL OG AFGRÆNSNING
Qlikview Projektstatus er regnskabet for et projekt. Rapporten kan bruges til tilskudsfinansierede projekter (UK 95/97), indtægtsdækkede projekter (UK 90) og AAU-finansierede projekter (UK 10) samt hvor
projektet er delvist tilskudsfinansieret og delvist AAU-finansieret.
Rapporten viser de regnskabsmæssige registreringer fra AAU’s økonomisystem og bruges i forbindelse
med en regnskabsaflæggelse over for en ekstern bevillingsgiver, men også i forbindelse med intern opfølgning på projektet.
OPRINDELSE, BAGGRUND OG HISTORIK
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KONTAKT / ANSVAR
Har du spørgsmål til denne procedure, er du velkommen til at kontakte Projektøkonomi.
Har du spørgsmål til funktionerne i Qlikview, er du velkommen til at kontakte ØA Support.
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Fane 1 rapportens forside
Et eller flere projektnumre vælges i boksen i venstre side af rapportens forside Projektstatus. Rapporten
viser som standard saldo pr. den aktuelle måned. Perioden skal være lukket i ØSS for at give en fuldstændig status. Derfor anbefales det, at der tages udgangspunkt i en lukket måned i ØSS.
Der er mulighed for at begrænse valgene på øvrige elementer fra kontostrengen nederst i venstre side.
Ud fra indtastede valg vises tre tabeller:
Øverst vises stamdata om projektet: Projektnummer, bevillingsgiver og –haver, kontraktperiode og aftalebeløb. Data hentes fra det valgte projekts stamdata i ØSS.
I den midterste tabel Status pr. [valgt måned og år] vises status på projektets økonomi opgjort på artskonti (fx løn, øvrige omkostninger og medfinansiering) samt på AAU finansiering (UK 10) og ekstern finansiering (UK 90/95/97)
• Omkostninger/underskud opgøres med positive tal (+)
• Indtægter/overskud opgøres med negative tal (-)
• Ved valg af periodetype ”saldo pr.” vises status for projektet til og med den valgte periode (=Projekt-til-dato)
• Ved valg af periodetype ”periode fra og til” vises status for projektet for det valgte interval (Periode-til-dato) og en saldo pr. den valgte ”til periode” (Projekt-til-dato).
Den nederste tabel hedder Ekstern finansiering projekt totaler. Her sættes indtægter og forbrug i forhold
til aftalebeløbet. Disse totaler vedrører alene projektets AAU-del.
• Aftalebeløbet sættes i forhold til ”saldo pr.” tallene i kolonnen ”ekstern finansiering”, hvorved opnås overblik over manglende indbetaling af aftalebeløb og overblik over restbevillingen på projektet. Er der gjort afgrænsende valg (fx på artskonto), kan beregningen i denne del af rapporten
ikke benyttes.
Udskrifter
Nederst i venstre side finder du to knapper til print:
Print pr. projekt giver dig en læsevenlig status på projektet, som indeholder indtægter, omkostninger fordelt på AAU-finansiering og ekstern finansiering og indbetalt til projektet. Hvis du har valgt flere projektnumre udskrives én rapport pr. projektnummer.
Print sum flere projekter giver dig en rapport, som summerer tallene for flere valgte projektnumre. Det
kan være særligt relevant, hvis et projekt er oprettet med flere undernumre, eller hvis der er flere bevillingsgivere, der giver tilskud til samme aktivitet.
Fane 2 Transaktionslister
I transaktionslisterne vises transaktionerne på projektet ud fra de indtastede valg. Hvis du har valgt periodetypen Saldo pr., vises alle transaktioner til og med denne periode, og er der valgt ”periode fra og til”
vises transaktioner i periodeintervallet.
Transaktioner fra før 01.01.2006 vil i nogle tilfælde ikke fremgå af transaktionslisterne, men indgår i statustallene. Efter behov må specifikation af transaktioner før 2006 søges i ØSS.
Total transaktionsliste pr. xxx-xx
Når du åbner den øverste tabel, får du vist samtlige transaktioner på projektet.
Indbetalingstransaktionsliste pr. xxx-xx
Denne tabel viser alle indbetalinger og overførsler til samarbejdspartnere.
Løn transaktionsliste pr. xxx-xx
Tabellen viser alle lønomkostninger opgjort pr. medarbejder pr. periode. Oplysningerne hentes fra lønbogen.
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