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Prophix investeringsbudget til budget 2017 

 

Målgruppe for denne vejledning: 

Ansatte på niveau 1 i økonomiafdelingen (ØA) som har ansvar for processen omkring budgettering 

og disponering af investeringsbudgettet, samt ansatte på niveau 2 økonomicentrene (ØC) og på 

niveau 3 institutterne, som skal indtaste og vedligeholde investeringsbudgettet.  
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1. Indledning: 
Vejledningen er opdelt med fokus på, hvilke opgaver i investeringsbudgettet brugerne på de 

forskellige niveauer har ansvar for.  

Udfor de forskellige afsnit er angivet følgende farvebokse, for at indikere hvorvidt det er et afsnit 

relevant for alle, eller for niveau 1, niveau 2 eller niveau 3 i forhold til hvem som har det primære 

ansvar for opgaven. 

   

 

Ovenstående farvebokse bruges også til at navigere rundt i vejledningen via hyperlinks. Ved enten 

at højreklikke på en boks og vælg ”Åbn link” eller holde ctrl nede og trykke på boksen, springer 

vejledningen til næste afsnit relevant for det pågældende niveau/bruger. Øverst til højre på hver 

side i vejledningen kan man springe tilbage til nedenstående navigationsguide/oversigt, som også 

kan bruges til direkte link til de forskellige afsnit. En del afsnit er gengivet både under afsnit 3 

omhandlende Ankerbudgettet (AB) og afsnit 4 omhandlende det Flydende budget (FB), da 

hensigten med vejledningen er, at man f.eks. kan nøjes med at læse om det flydende budget, hvis 

det er der hvor behovet for justering af budgettet ligger.  

ALLE 

ALLE NIV1 NIV3 NIV2 
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Hvem som har ansvar for hvilke opgaver ved henholdsvis Ankerbudgettet og de Flydende Budget, 

fremgår af tabellerne med skitsering af processen i starten af afsnit 2 og 4. Procesoversigten skal 

benyttes i sammenhæng med den til enhver tid gældende ”Procedure for godkendelse af 

anlægsinvesteringer” (version 4).   

 

 

 

Navigationsguide rundt i vejledningen: 

Alle Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

2. Udfyldelse af AB 2. Udfyldelse af AB 2. Udfyldelse af AB 2. Udfyldelse af AB 
3. Brug af DPM templates til AB 3.6 Tilføjelse af investeringsnr. i 

DPM templaten til AB 
3.8 investeringer med donationer 
– manuel justering til AB 

3.1 Tilføjelse af nye investeringer 
til DPM templaten til AB 

3.4 Automatiske beregninger i 
DPM templaten til AB 

4.1.3 Tilføjelse af investeringer fra 
tidligere budgetår til FB 

4.8 investeringer med donationer 
– manuel justering 

3.2 Redigering af investeringer i 
DPM templaten til AB 

3.7 Eksport til Excel fra DPM 
templaten til AB 

4.6 Udfyldelse af anmodnings 
kolonner i DPM template til FB  3.3 Indtastning af 

investeringsbeløb i DPM 
templaten til AB 

4. Brug af DPM templates til FB   3.5 Budgettering af puljer i DPM 
templaten til AB 

4.4 Automatiske beregninger i 
DPM templaten til FB 

  3.9 Ibrugtagningstidspunkter til 
AB 

4.7 Eksport til Excel fra DPM 
templaten til FB 

  4.1 Tilføjelse af nye investeringer 
til DPM templaten til FB 

5. Brug af rapporter over 
investeringsbudgettet 

  4.2 Redigering af investeringer i 
DPM templaten til FB 

6. Brug af rapporter over 
afskrivningerne 

  4.3 Indtastning af 
investeringsbeløb i DPM 
templaten til FB 

7. Opdateringstidspunkter og 
opdatering jobs 

  4.5 Brug af ramme/pulje til FB 

   4.9 Ibrugtagningstidspunkter til FB 

 

 

Hensigten med investeringsbudgettet i Prophix er, at give samtlige involverede det samme 

systemunderstøttede værktøj til at indtaste, vedligeholde og holde et samlet overblik over 

investeringsbudgettet.   

Investeringsbudgettet indtastes i Prophix Detail Planning Modul (DPM), som ligger i en separat 

investeringskube under forbindelsen ”AAU Øvrige områder”.  
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Via forskellige ”jobs” er investeringsmodulet forbundet med de resterende budgetkuber i Prophix, 

herunder; Konsolideringskuben, Driftskuben og Projektkuben, så man stadig kan få det samlede 

budgetoverblik i konsolideringsrapporterne efter at disse ”jobs” er kørt. Oversigt over 

afskrivninger fra eksisterende investeringer i anlægsmodulet, bliver også importeret til 

Driftskuben, og vil dermed fremgå i konsolideringsrapporterne i det samlede budgetoverblik.  

De forskellige templates, rapporter og jobs som skal benyttes ligger i Prophix under følgende link:  

NB: De forskellige jobs som eksporterer data fra DPM templaten, til investeringskuben og fra 

investeringskuben til hhv. projekt- og driftskuben bliver sat op til automatisk at køre en gang i 

timen i tidsintervallet kl. 08.30 – 18.30, hvilket er nærmere beskrevet i afsnit 7. Hvis der er behov 

for at supplere med manuelle kørsler, er det kun ØA som kan og skal køre disse.  

aauprophix.adm.aau.dk\Investeringbudget 

De rapporter og templates som skal benyttes er følgende: 

DPM Templates: 

Investeringer ikke i anlægskartotek_Budgetversion_Niv1 

Investeringer i anlægskartotek_Budgetversion 

Investeringer ikke i anlægskartotek_Budgetversion_Niv3 

Rapporter: 

Investeringer oversigt v01 

Investeringsbudget 

Jobs: 

Til oversigt 
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Post fra DPM indtastning til investeringskube & til projekt- og driftkuberne v02 

Post fra DPM indtastning til investeringskube v01_Intern ØA job 

Import af afskrivning v01 

 

NB: Bemærk at det er kun data som ligger på de omkostningssteder man har adgang til som vil 

fremgå af de forskellige templates, ligesom i den resterende del af Prophix. 

Såfremt der er spørgsmål til denne vejledning eller tekniske problemer med anvendelsen af 

investeringsmodulet i Prophix, kontakt da ØA (MSI/DNR). 

2. Udfyldelse af ankerbudget 2017: 
Ankerbudgettet udarbejdes i budgetprocessen i efteråret, og processen er følgende: 

2.1: August: ØA (niveau 1) udsender budgetproces kalender med angivelse af deadlines for levering af de 

forskellige budgetposter herunder investeringsbudgettet. Kalenderen er inden sommerferien afstemt med 

ØC (niveau 2).  

2.2: August/september (medio): Niveau 3 udarbejder 1. udkast til investeringsbudgettet som opsamles af 

niveau 2 og præsenteres for niveau 1 som del af resultatmål møde med rektor.  

2.3: Oktober (primo): Niveau 1 melder den endelige investeringsramme ud til niveau 2, som melder det 

videre til niveau 3. 

2.4: Oktober: Niveau 3 færdiggører investeringsbudgettet som opsamles og konsolideres af niveau 2.  

2.5: November (primo): Niveau 1 sikrer, at investeringsbudgettet færdigmeldt af niveau 2 ligger inden for 

de rammer udstukket af rektor jf. punkt 2.3. 

2.6: November (primo): Tekster relateret til investeringsbudgettet leveres af niveau 2 til niveau 1 til den 

endelige trykte budgetbog. 

2.7: December (medio): Investeringsbudgettet bliver godkendt af bestyrelsen som en del af det samlede 

2017 budget. 

2.8: December (ultimo): En Ankerbudget version bliver låst i Prophix, så den flydende budgetversion kan 

opdateres fra januar måned.          

Ovenstående proces er skitseret i nedenstående tabel 

NIV1 

NIV1 

NIV1 

NIV1 

NIV3 

NIV3 

NIV2 

NIV1 

ALLE 

Til oversigt 
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3. Brug af DPM Templates (Prophix) til ankerbudgettet: 
Der er tre DPM templates som skal benyttes jf. punkt 1. Den første er navngivet ”Investeringer 

ikke i anlægskartotek_Budgetversion_Niv3” og er den, hvor investeringsbudgettet indtastes og 

vedligeholdes af niveau 2 og niveau 3.  

Den anden er navngivet ”Investeringer i anlægskartotek_Budgetversion” og viser alle de 

investeringer hvor der er sat ”ja” til ”Anlæg i anlægskartotek” jf. nedenstående billede. 

 

Den tredje DPM Template ”Investeringer ikke i anlægskartotek_Budgetversion_Niv1” er niveau 1 

ansvarlig for at opdatere. Den indeholder alle informationer, herunder investeringsnr., 

anmodningsnr. og anmodningsdato. Det er kun antallet af kolonner som er forskelligt fra niveau 3 

templaten, ikke antallet af investeringer. 

 

3.1 tilføjelse af nye investeringer i DPM templaten 

Jf. punkt 2.2. er det primært niveau 3 i samarbejde med niveau 2´s ansvar at udarbejde 1. udkast 

til investeringsbudgettet. Dette gøres ved følgende:  

3.1.1 For at tilføje ekstra investeringer i DPM templaten, skal man vælge ”Tilføj” 

Aug Sep Okt Nov Dec

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5

Retningslinjer for 

budgettering og 

kommentering af det 

kommende 

investeringsbudget 

udarbejdes af ØA og 

sendes til ØC

ØA afventer 

klarmelding af Niv. 

2

Bestyrelsens 

godkendelse af 

budgettet

Investeringsrammen 

godkendes af Rektor

Låsning af 

ankerbudget 

version

Niv. 2
Opsamling af niv. 2 - 

klarmelding til ØA

Opsamling af niv. 2 - 

klarmelding til ØA

Aflevering af 

tekstafsnit til 

investerings

budgettet

Niv. 3
Budgettering 

afsluttes

Ankerbudget 

Niv. 1

1. udkast udarbejdes

NIV3 

ALLE 

Til oversigt 
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Dernæst kommer nedenstående billede op: 

 

Der indtastes et sigende navn i navnefeltet, og ØA tilføjer efterfølgende i konsolideringsfasen af 

investeringsbudgettet et unikt tal (2016-x-yy) jf. afsnit 3.6, så investeringen nemt kan genfindes. 

Kommentarfeltet ”Comments” kan frit benyttes hvis det ønskes, men den tekst man skriver her, 

vises kun når man åbner den pågældende investeringslinje ved ”Rediger knappen” i 

hovedmenuen. Felterne ”Start på scenarie og End of Scenario” skal ikke benyttes.  

Man kan frit vælge om man ønsker at udfylde sin kontostreng i ovenstående billede eller om man 

vil vente til efter billedet er lukket ned igen. Når man scroller ned i bunden skal følgende vælges: 

”Investeringskategori”, ”Ibrugtagning”, ”Budgetår”.  

Ved budgetår skal der vælges Budgetår 2017 da der er tale om udfyldelse af ankerbudgettet, som 

kun skal ske for budgetåret, og ikke overslagsårene på investeringsbudgettet.  

NB: Felterne ”Start Period” og ”End Period” skal der IKKE redigeres i, da redigering i disse medføre 

at nogle af beregningskolonnerne i templaten ikke virker korrekt.  

3.1.2 Dernæst vælges ”Tilføj”, og investeringen er tilføjet som ny linje, se nedenstående: 

Til oversigt 
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3.1.3 Hvis man er i tvivl om hvilken investeringskategori der skal vælges, kan man læse mere 

herom i samapp strukturen under nedenstående link 

 http://www.okonomi.aau.dk/oea-it/oss/anlaeg/  

  

3.2 Redigering af investeringer i DPM templaten 

Som nævnt under punkt 3.1 kan kontostrengen vælges efter man har tilføjet en ny investering. 

Beløbet som skal investeres via hhv. AAU investering og Ekstern investering kan først indtastes 

efter den pågældende nye investering er blevet tilføjet jf. nedenstående gult markeret. 

 

Man redigerer kontostrengen ved at trykke på de tre prikker og så fremkommer nedenstående 

billede.  

NIV3 

Til oversigt 

http://www.okonomi.aau.dk/oea-it/oss/anlaeg/
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I søgefeltet i venstre kolonne vælges i dette tilfælde ”omkostningssted”, som man dobbeltklikker 

på så den tilføjes i den højre kolonne, ligesom i alle andre typer budgetteringer i Prophix.  

NB: Omkostningssted skal som minimum udfyldes i kontostrengen. Den del af kontostrengen som 

ikke udfyldes bliver lagt på ”Intet (0erne)”, på Aalborg (00) og på UK 10.  

Hvis man ønsker at redigere navnet på investeringen, kan dette gøres direkte i ”Name” feltet, eller 

ved at vælge ”Rediger” 

 

Hvis der vælges ”Rediger” fremkommer samme billede, som da man oprettede den nye 

investering. 

Hvis man ønsker at gøre kolonnerne bredere eller smallere trækkes der i kolonneadskillelseslinjen. 

3.3 Indtastning af investeringsbeløb i DPM templaten 

 

3.3.1: Brug af de forskellige indtastningskolonner  

Når man har tilføjet en ny investeringslinje jf. punkt 3.1, og angivet kontostrengen jf. punkt 3.2. 

skal beløbet på investeringen indtastes i kolonnerne ”AAU investering UK10”, ”AAU symmetrisk 

medfinansiering på UK10” og ”Ekstern investering UK9x + AAU symmetrisk medfin på UK10”. 

NIV3 

Til oversigt 
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Kolonnen ”AAU investering UK10” er til alle investeringer hvor der skal investeres 100% på UK10 i 

driften. Herudover skal AAU investeringen på UK10 ved asymmetriske UK9x projekter indtastes i 

denne kolonne.  

Disse indtastninger erstatter de tidligere indtastninger i Driftstemplaten i Prophix. Kontostrengen 

som man vælger jf. punkt 3.2 bliver tilført UK10 investeringen. 

Kolonnen ”AAU symmetrisk medfin på UK10” skal benyttes til at indtaste AAU medfinansieringen 

på UK10 ved UK9x symmetriske projekter.   

Kolonnen ”Ekstern investering UK9x + AAU symmetrisk medfin på UK10” skal benyttes til at 

indtaste den samlede investering på det givne symmetriske UK9x projekt, altså den eksterne 

investering + AAU medfinansieringen. 

Eksterne investeringer, er investeringer som er donationer fra eksterne bevillingsgivere. Disse 

investeringer skal budgetteres på UK90, UK95 eller UK97 og erstatter de tidligere indtastninger i 

projektbudgetteringskuben.  

NB: Alle investeringer hvor der er både tastet beløb i kolonnen ”AAU investering UK10” og i 

kolonnen ”Ekstern investering UK9x + AAU symmetrisk medfin på UK10” skal tastes på hver sin 

linje, og navngives identisk i ”Name” kolonnen!  

Årsagen hertil er, at alle beløb som indtastes i begge kolonner bliver posteret på samme 

kontostreng som angivet i DPM templaten, hvorfor det er vigtigt at vælge følgende: 

 Projektnummer -> Sikrer at beløbet eksporteres til det korrekte projekt i 

projektbudgetterings- eller driftskuben. For de fleste investeringer på UK10 i driftskuben 

vil der skulle stå ”00000 Intet projekt”. 

 Underkonto -> Sikrer at beløbet eksporteres til den korrekte underkonto i hhv. 

projektbudgetterings- og driftskuben. Hvis der f.eks. angives UK10 på Ekstern Investering, 

vil beløbet ikke blive overført til Projektbudgetteringskuben, idet alle investeringer hertil 

skal angives til UK9x.  

 

3.3.2: Eksempel på indtastning på et konkret projekt med symmetrisk medfinansiering: 

Investeringsbeløb: 189.000, heraf symmetrisk AAU medfinansiering på 13% = 24.570 kr. 

Ovenstående tastes på følgende måde jf. nedenstående screenshot: 
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De 189.000 kr. som er samlet investering tastes i kolonnen ” ”Ekstern investering UK9x + AAU 

symmetrisk medfin på UK10”. Dette beløb bliver sendt til projektbudgetkuben på art 35xxxx., hvor 

at de 13% medfinansiering bliver beregnet igen udfra stamdata. 

De 24.570 kr. som er AAU medfinansiering tastes i kolonnen ”AAU symmetrisk medfin på UK10”., 

og er blot en visningskolonnen som ikke bliver overført til nogle steder i Prophix. 

Kolonnen ”Ekstern investering UK9x” (de 164.430 kr. med blåt) er en beregningskolonne jf. punkt 

3.4 som viser den rene eksterne bevilling.  

 

 

 

3.4 Automatiske beregninger i DPM templaten 

Udover ovenstående tre indtastningskolonner jf. punkt 3.3, er der en fjerde kolonne navngivet 

”Ekstern investering UK9x” som er en beregningskolonne der angiver det eksterne 

investeringsbeløb fratrukket den symmetriske AAU medfinansiering på UK10 jf. nedenstående 

skærmbillede 

 

 

Afskrivningsbeløbene ude til højre i DPM templaten med blåt jf. nedenstående skærmbillede er 

automatiske beregninger som fremkommer som resultat af de beløb der indtastes i kolonnen 

”AAU Investering UK10” og ”Ekstern investering UK9x + AAU symmetrisk medfin på UK10”, den 

”Investeringskategori” som er valgt og ”ibrugtagningstidspunktet”. 

  

ALLE 
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Kolonnen ”Samlet investering” viser summen af AAU og Ekstern investering. Man kan folde 

kolonnen ud ved at dobbeltklikke på krydset eller højreklikke og vælge udvid. Herved ser man 

hvilken måned investeringen er sat til ibrugtagning. Hvis man ønsker at gå tilbage til ovenstående 

skærmbillede skal man højre klikke og vælge ”fold sammen”. 

Kolonnen ”Afskrivning pr. måned” viser den månedlige afskrivning. Man kan ikke folde denne 

kolonne ud. 

Kolonnen ”Afskrivninger” viser også den månedlige afskrivning” og hvis man her vælger at 

dobbeltklikke på krydset eller højre klikker og vælger ”udvid”, vises afskrivningerne hver måned til 

og med 2021. Afskrivningerne bliver genereret fra den efterfølgende måned der er valgt i 

kolonnen ”Ibrugtagning”, hvilket også er samme logik som på afskrivninger fra realiserede 

investeringer i anlægsmodulet. Hvis man ønsker at gå tilbage til ovenstående skærmbillede skal 

man højreklikke og vælge ”fold sammen”. 

Ovenstående beregninger med blå skrift vises først efter man trykker på ”Gem” eller ”Kalkuler” i 

hovedmenuen. 

Afskrivningerne bliver i første omgang lagt på den angivet kontostreng og på det niveau 3 

omkostningssted man har angivet. Dernæst bliver afskrivningerne via de automatiske ”jobs” flyttet 

til UK10 og på et predefineret omkostningssted på niveau 2 alt efter hvilket hovedområde niveau 3 

omkostningsstedet vedrører.   

3.5 Budgettering af puljer eller flere ibrugtagningstidspunkter i DPM templaten 

Såfremt der ønskes at budgettere med puljer/rammer i ankerbudgettet, for senere i det flydende 

budget at bruge af puljen til udspecificerede investeringer med forskellige 

ibrugtagningstidspunkter gøres dette således. I ankerbudgettet lægges de antal puljer ind på hver 

sin linje indenfor de forskellige investeringskategorier som man ønsker. Disse puljer navngives 

sigende, f.eks. ”Pulje til indretning af lejede lokaler - SUND”. Har man forskellige 

ibrugtagningstidspunkter, skal man lægge en linje ind for hver ibrugtagning. Dvs. at en pulje for 

hvert ibrugtagningstidspunkt.  

 

3.6 Tilføjelse af investeringsnummer i DPM templaten 

I konsolideringsfasen tilføjer niveau 1 et unikt tal (2016-x-yy), til hver investeringslinje i kolonnen 

”Investeringsnr.”, så investeringen nemt kan genfindes.  

NIV3 

NIV1 

Til oversigt Til oversigt 
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NB: Bemærk det er templaten ”Investeringer ikke i anlægskartotek_Budgetniveau_Niv 1” som niveau 1 skal 

anvende. 

Det er dette investeringsnr. som skal angives på investeringsanmodningerne fra niveau 3. 

3.7 Eksport til Excel fra DPM templaten 

Såfremt det ønskes at eksportere oversigten i DPM templaten til Excel kan dette gøres ved at 

vælge ”Gem som Excel” under filer i hovedmenuen, se nedenstående: 

  

3.8 Investeringer med donationsforpligtigelse og indtægtsførsel på niveau 2.  

Ved eksterne enkeltinvesteringer hvor en bevillingsgiver har doneret > 1 mio. kr. skal denne 

optages med donationsforpligtigelse, hvilket medfører at der ikke skal dannes afskrivninger herfra. 

Dette sikres automatisk for den eksterne investering i kolonnen ”Ekstern investering UK9x” på alle 

de linjer i DPM templaten hvor der er valgt ”Ja” i kolonnen ”Donationsforpligtigelse” ved at 

afskrivningerne herfra bliver modposteret med et negativt beløb på art 189940 . Afskrivninger fra 

AAU medfinansiering på baggrund af kolonnen ”AAU symmetrisk medfin på UK10”, bliver ikke 

modposteret med et negativt beløb på art 189940, da det kun er det eksterne beløb som skal 

friholdes afskrivninger. Dette er også tilfældet for alle afskrivninger fra investeringer hvor der er 

angivet ”Nej” i kolonnen ”Donationsforpligtigelse”, herfra vil der ikke bliver modposteret nogle 

afskrivninger på art 189940.  

 

ALLE 

Til oversigt 

NIV2 
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I forhold til indtægtsførsel af alle art 35 investeringer på niveau 2 på nær de eksterne beløb som er 

optaget som donationsforpligtigelser, sker der også en automatisk modpostering på art 359999 for 

alle de investeringer hvor der er angivet ”Nej” i kolonnen ”Donationsforpligtigelse”.   

 

3.9 Vigtigheden af retvisende ibrugtagningstidspunkter  

Kombinationen af ibrugtagningstidspunktet og investeringskategorien er afgørende for dannelsen 

af afskrivningerne som automatisk fremkommer fra den efterfølgende måned der er sat til 

ibrugtagningen. Det er derfor vigtigt at indsætte et så retvisende ibrugtagningstidspunkt og 

investeringskategori som muligt, da afskrivningerne på niveau 2 bliver direkte påvirket af hvordan 

investeringerne på niveau 3 er placeret. Herudover er et retvisende ibrugtagningstidspunkt mindst 

ligeså vigtigt i forhold til selve investeringen, da den danner grundlag for konteringen på art 35, og 

derved for det eksternt finansierede udstyr, og tilhørende omsætning på de tilskudsfinansierede 

aktiviteter på UK95. Herudover er ibrugtagningsdatoen afgørende for anlæg hvor der ikke optages 

donationsforpligtigelse, hvilket medfører en indtægtsførsel på fakultetsniveau i budgetåret.    

4. Brug af DPM Templates (Prophix) til det flydende budget: 
Afsnittet omhandlende det flydende budget skal kunne læses selvstændigt, uden først at have 

læst afsnit 3 omhandlende ankerbudgettet. Derfor vil en del af punkterne i afsnit 4 det flydende 

budget være gentagelser fra afsnit 3 ankerbudgettet. Nedenfor er vist den overordnet 

procesoversigt på det flydende budget. 

 

Oversigten viser, at til hver periodeopfølgning, skal investeringsbudgettet være opdateret, således 

at det overblik niveau 1 trækker er et retvisende billede af det flydende budget. 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Step 6 Step 11-12 Step 7 Step 8 Step 9 Step 10

ØA udarbejder afsnit til 3. 

periodeopfølgning på 

baggrund af opdateret data i 

det flydende budget

ØA udarbejder afsnit til 1. 

periodeopfølgning på 

baggrund af opdateret data 

i det flydende budget

ØA udarbejder afsnit til 

2. periodeopfølgning på 

baggrund af opdateret 

data i det flydende 

budget

Niv. 3 Oprettelsesblanket til anlæg fremsendes med investeringsanmodningsnr. Påført

Flydende budget

Niv. 2

Budgetposter opdateres med nyeste viden løbende

ØA tilretter beløbet i Prophix med beløbet i anlæg på baggrund af oprettelsesblanket

Investeringsanmodningen godkendes og ØA ligger anmodningsnr. + dato i Prophix

Niv. 1

Udarbejdelse af investeringsanmodning til ØA

ALLE 

NIV3 

Til oversigt 
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NB: Bemærk, step 1-5 er angivet i ankerbudgettet jf. afsnit 2. 

Niveau 3 skal løbende tage stilling til om ibrugtagningstidspunktet fra ankerbudget på de enkelte 

investeringer skal opdateres. Dette skal ske som minimum til hver periodeopfølgning. 

 

4.1 Tilføjelse af nye investeringer i DPM templaten 

4.1.1 Hvis man har brug for at tilføje nye investeringer i DPM templaten udover dem, som allerede 

ligger der fra ankerbudgettet, skal man vælge ”Tilføj”. 

 

Dernæst kommer nedenstående billede op: 

 

Der indtastes et sigende navn i navnefeltet, og ØA tilføjer efterfølgende et unikt tal (2016-x-yy), så 

investeringen nemt kan genfindes. Kommentarfeltet ”Comments” kan frit benyttes hvis det 

ønskes, men den tekst man skriver her, vises kun når man åbner den pågældende investeringslinje 

ved ”Rediger knappen” i hovedmenuen. Felterne ”Start på scenarie og End of Scenario” skal ikke 

benyttes.  

Man kan frit vælge om man ønsker at udfylde sin kontostreng som står på ”default” i ovenstående 

billede eller om man vil vente til efter billedet er lukket ned igen. Når man scroller ned i bunden 

skal følgende vælges: 

NIV3 

Til oversigt 
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”Investeringskategori”, ”Ibrugtagning”, ”Budgetår”.  

Ved budgetår skal der vælges indeværende budgetår da det er det flydende budget 2016 som skal 

opdateres. Hvis der tale om tidligere budgetår f.eks. 2015, er det niveau 1 som skal vælge det. 

NB: Felterne ”Start Period” og ”End Period” skal der IKKE redigeres i, da redigering i disse medføre 

at nogle af beregningskolonnerne i templaten ikke virker korrekt.  

4.1.2 Dernæst vælges ”Tilføj”, og investeringen er tilføjet som ny linje, se nedenstående: 

 

Tilføjelse af nye investeringslinjer kan for eksempel være aktuelt hvis en rammeinvestering fra 

ankerbudgettet skal udspecificeres (se afsnit 4.7), eller hvis man i løbet af finansåret får mulighed 

for at lægge ekstra investeringer ind som følge af donationer man ikke havde forventet ved 

budgetteringstidspunktet. Man skal dog hele tiden holde øje med at man ikke disponerer mere 

end man har budgetteret i ankerbudgettet, hvilket vil fremgå tydeligt i 

investeringsoversigtsrapporten jf. afsnit 5.    

4.1.3 Såfremt der er investeringer fra tidligere budgetår eksempelvis fra ankerbudget 2015 som 

ikke er blevet realiseret, men hvor der foreligger en godkendt investeringsanmodning, er det ØAs 

ansvar at tilføje disse til DPM templaten ”Investeringer ikke i anlægskartotek_Budgetversion_Niv 

1”, og angive 2015 som budgetår. Herved vil tidsforskydningen mellem budgetårene også fremgå 

af rapporterne i afsnit 5. Dette bliver ligeledes tilfældet ved overgang til budget 2017, hvor 

godkendte investeringsanmodninger fra budget 2016 som ikke kan nå at ibrugtaget i 2016 og ikke 

skal være en del af rammen for ankerbudget 2017. Ved disse vil ibrugtagningstidspunktet blive 

flyttet til 2017, men budgetåret fastholdes til 2016.  

 

NIV1 

Til oversigt 
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4.2 Redigering af investeringer i DPM templaten 

Som nævnt under punkt 4.1.1 kan kontostrengen vælges efter man har tilføjet en ny investering. 

Beløbet som skal investeres via hhv. ”AAU investering UK10” og ”Ekstern investering UK9x + AAU 

symmetrisk medfin på UK10” kan først indtastes efter den pågældende nye investering er blevet 

tilføjet jf. nedenstående gult markeret. 

 

Man redigerer kontostrengen ved at trykke på de tre prikker og så fremkommer nedenstående 

billede.  

 

I søgefeltet i venstre kolonne vælges i dette tilfælde ”omkostningssted”, som man dobbeltklikker 

på, så den tilføjes i den højre kolonne, ligesom i alle andre typer budgetteringer i Prophix.  

NB: Omkostningssted skal som minimum udfyldes i kontostrengen. Den del af kontostrengen som 

ikke udfyldes bliver lagt på ”Intet (0erne)”, på Aalborg (00) og på UK 10.  

Hvis man ønsker at redigere navnet på investeringen, kan dette gøres direkte i ”Name” feltet, eller 

ved at vælge ”Rediger”. 

 

Hvis der vælges ”Rediger” fremkommer samme billede, som da man oprettede den nye 

investering. 

NIV3 

Til oversigt 
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Hvis man ønsker at gøre kolonnerne bredere eller smallere trækkes der i kolonneadskillelseslinjen. 

4.3 Indtastning/redigering af investeringsbeløb i DPM templaten 

 

4.3.1: Brug af de forskellige indtastningskolonner  

Når man har tilføjet en ny investeringslinje jf. punkt 4.1, og angivet kontostrengen jf. punkt 4.2. 

skal beløbet på investeringen indtastes i kolonnerne ”AAU investering UK10” eller ”Ekstern 

investering UK9x + AAU symmetrisk medfin”. 

Man kan også blot have behov for at ændre beløbet fra ankerbudgettet i en eksisterende 

investeringslinje, uden at skulle tilføje eller slette linjer fra ankerbudgettet. 

AAU investering er alle investeringer, som vedr. på UK10 i driften. Disse indtastninger erstatter de 

tidligere indtastninger i Driftstemplaten i Prophix. Kontostrengen som man vælger jf. punkt 4.2 

bliver tilført UK10 investeringen. 

Eksterne investeringer, er investeringer som er donationer fra eksterne bevillingsgivere. Disse 

investeringer skal lægges på UK9x og erstatter de tidligere indtastninger i 

projektbudgetteringskuben.  

NB: Alle investeringer hvor der er både AAU investering og Ekstern Investering skal tastes på hver 

sin linje, og navngives identisk i ”Name” kolonnen!  

Alle beløb som indtastes i både AAU- og Ekstern investerings kolonnen, bliver posteret på samme 

kontostreng som angivet i DPM templaten, hvorfor det er vigtigt at vælge følgende: 

 Projektnummer -> Sikrer at beløbet eksporteres til det korrekte projekt i 

projektbudgetterings- eller driftskuben. For de fleste investeringer på UK10 i driftskuben 

vil der skulle stå ”00000 Intet projekt”. 

 Underkonto -> Sikrer at beløbet eksporteres til den korrekte underkonto i hhv. 

projektbudgetterings- og driftskuben. Hvis der f.eks. angives UK10 på Ekstern Investering, 

vil beløbet ikke blive overført til Projektbudgetteringskuben, idet alle investeringer hertil 

skal angives til UK9x. I nedenstående billede, vil de 400.000 kr. f.eks. ikke blive overført til 

Projektbudgetteringskuben, idet UK10 er angivet som underkonto, og beløbet vil blive lagt 

på 00000 intet projekt. 

      

 

 

NIV3 

Til oversigt Til oversigt 
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4.3.2: Eksempel på indtastning på et konkret projekt med symmetrisk medfinansiering: 

Investeringsbeløb: 189.000, heraf symmetrisk AAU medfinansiering på 13% = 24.570 kr. 

Ovenstående tastes på følgende måde jf. nedenstående screenshot: 

De 189.000 kr. som er samlet investering tastes i kolonnen ” ”Ekstern investering UK9x + AAU 

symmetrisk medfin på UK10”. Dette beløb bliver sendt til projektbudgetkuben på art 35xxxx., hvor 

at de 13% medfinansiering bliver beregnet igen udfra stamdata. 

De 24.570 kr. som er AAU medfinansiering tastes i kolonnen ”AAU symmetrisk medfin på UK10”., 

og er blot en visningskolonnen som ikke bliver overført til nogle steder i Prophix. 

Kolonnen ”Ekstern investering UK9x” (de 164.430 kr. med blåt) er en beregningskolonne jf. punkt 

4.4 som viser den rene eksterne bevilling.  

 

 

 

 

4.4 Automatiske beregninger i DPM templaten 

Beløbene ude til højre i DPM templaten med blåt er automatiske beregninger som fremkommer 

som resultat af de beløb der indtastes i kolonnen ”AAU Investering UK10” og ”Ekstern Investering 

UK9x + AAU symmetrisk medfin på UK10”, og den ”Investeringskategori” som er valgt. 

  

Kolonnen ”Samlet investering” viser summen af AAU og Ekstern investering. Man kan folde 

kolonnen ud ved at dobbeltklikke på krydset eller højreklikke og vælge udvid. Herved ser man 

hvilken måned investeringen er sat til ibrugtagning. Hvis man ønsker at gå tilbage til ovenstående 

skærmbillede skal man højre klikke og vælge ”fold sammen”. 

ALLE 

Til oversigt 
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Kolonnen ”Afskrivning pr. måned” viser den månedlige afskrivning. Man kan ikke folde denne 

kolonne ud. 

Kolonnen ”Afskrivninger” viser også den månedlige afskrivning” og hvis man her vælger at 

dobbeltklikke på krydset eller højre klikker og vælger ”udvid”, vises afskrivningerne hver måned til 

og med 2021. Afskrivningerne bliver genereret fra den efterfølgende måned der er valgt i 

kolonnen ”Ibrugtagning”, hvilket stemmer overens med logikken fra realiserede investeringer i 

anlægsmodulet. Hvis man ønsker at gå tilbage til ovenstående skærmbillede skal man højre klikke 

og vælge ”fold sammen”. 

Ovenstående beregninger med blå skrift vises først efter man vælg ”Gem” eller ”Kalkuler” i 

hovedmenuen. 

Afskrivningerne bliver i første omgang lagt på den angivet kontostreng på det niveau 3 man har 

angivet. Dernæst bliver afskrivningerne via automatiske jobs flyttet til UK10 og til et predefineret 

omkostningssted på niveau 2 alt efter hvilket hovedområde niveau 3 omkostningsstedet vedrører.   

 

4.5. Brug af ramme/pulje fra ankerbudgettet  

4.5.1 Når der i det flydende budget begynder at blive forbrugt af puljerne fra ankerbudgettet i takt 

med man bliver mere specifik på investeringen, indsættes en ny linje som man navngiver sigende, 

f.eks. ”Forbrug af Pulje til indretning af lejede lokaler – SUND – Seminarrum”.  

4.5.2 Dernæst nedskriver man puljen med tilsvarende beløb som man har indsat på den nye 

investeringslinje. Herved vil det tydeligt fremgå i rapporten jf. afsnit 5, at man udspecificerer sine 

investeringer fra Ankerbudgettet, og hvor meget man har tilbage at disponere over af sine puljer.  

4.5.3 Ved forskellige ibrugtagningstidspunkter indsættes en linje med hver sit 

ibrugtagningstidspunkt. Det kan for eksempel være aktuelt i forhold til donationer fra eksterne 

bevillingsgivere, hvor man modtager dele af det samlede investeringsbeløb på forskellige 

tidspunkter, alt efter ibrugtagningsdato for delelementer af den samlede investering.    

 

4.6 Kolonner i DPM templaten som udfyldes af ØA  

Kolonnerne ”Anmodningsnr”, ”Anmodning godkendt” og ”Anlæg i anlægskartotek” udfyldes og 

opdateres af niveau 1 jf. procesbeskrivelsen for håndtering af investeringsbudgettet og 

disponering heraf. 

 

 

NIV3 

NIV1 

Til oversigt Til oversigt 
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Når der vælges ”Ja” i kolonnen ”Anlæg i anlægskartotek” og gemmes, forsvinder den pågældende 

investering fra templaten ”Investeringer ikke i anlægskartotek_Budgetversion_Niv1” og flyttes til 

”Investeringer i anlægskartotek_Budgetversion”. Hvis der i sidstnævnte template vælges det 

modsatte ”nej” flytter investeringen tilbage igen efter der er blevet gemt. 

4.7 Eksport til Excel fra DPM templaten 

Såfremt det ønskes at eksportere oversigten i DPM templaten til Excel kan dette gøres ved at 

vælge ”Gem som Excel” under filer i hovedmenuen, se nedenstående: 

 

 

 

 

4.8 Investeringer med donationsforpligtigelse og indtægtsførsel på niveau 2.  

Ved eksterne enkeltinvesteringer hvor en bevillingsgiver har doneret > 1 mio. kr. skal denne 

optages med donationsforpligtigelse, hvilket medfører at der ikke skal dannes afskrivninger herfra. 

Dette sikres automatisk for den eksterne investering i kolonnen ”Ekstern investering UK9x” på alle 

de linjer i DPM templaten hvor der er valgt ”Ja” i kolonnen ”Donationsforpligtigelse” ved at 

afskrivningerne herfra bliver modposteret med et negativt beløb på art 189940 . Afskrivninger fra 

AAU medfinansiering på baggrund af kolonnen ”AAU symmetrisk medfin på UK10”, bliver ikke 

modposteret med et negativt beløb på art 189940, da det kun er det eksterne beløb som skal 

friholdes afskrivninger. Dette er også tilfældet for alle afskrivninger fra investeringer hvor der er 

angivet ”Nej” i kolonnen ”Donationsforpligtigelse”, herfra vil der ikke bliver modposteret nogle 

afskrivninger på art 189940.  

 

I forhold til indtægtsførsel af alle art 35 investeringer på niveau 2 på nær de eksterne beløb som er 

optaget som donationsforpligtigelser, sker der også en automatisk modpostering på art 359999 for 

alle de investeringer hvor der er angivet ”Nej” i kolonnen ”Donationsforpligtigelse”.   

 

ALLE 

NIV3 

NIV2 
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4.9 Vigtigheden af retvisende ibrugtagningstidspunkter  

Kombinationen af ibrugtagningstidspunktet og investeringskategorien er afgørende for dannelsen 

af afskrivningerne som automatisk fremkommer fra den efterfølgende måned der er sat til 

ibrugtagningen. Det er derfor vigtigt at indsætte et så retvisende ibrugtagningstidspunkt og 

investeringskategori som muligt, da afskrivningerne på niveau 2 bliver direkte påvirket af hvordan 

investeringerne på niveau 3 er placeret. Herudover er et retvisende ibrugtagningstidspunkt mindst 

ligeså vigtigt i forhold til selve investeringen, da den danner grundlag for konteringen på art 35, og 

derved for det eksternt finansierede udstyr, og tilhørende omsætning på de tilskudsfinansierede 

aktiviteter på UK95. Herudover er ibrugtagningsdatoen afgørende for anlæg hvor der ikke optages 

donationsforpligtigelse, hvilket medfører en indtægtsførsel på fakultetsniveau i budgetåret. 

 

5. Brug af rapporter over investeringsbudgettet: 
 

Følgende rapporter bruges til at give overblik over investeringsbudgettet; 

-  Investeringer oversigt v01 

- Investeringer oversigt budgetår vs. ibrugtagning_v06 

- Investeringer oversigt investeringsnr._v02 

- Investeringsbudget  

Den første rapport ”Investeringer oversigt v01” kan bruges af alle niveauer for at få det fornødne 

overblik, og er opdelt på følgende kolonner: 

”Ankerbudget”, ”Ej disponerede inv.”, ”Disponerede inv.”, ”Anlæg i anlægskartotek”, ”Budget”, 

”Variance”.   

Rapporten ligger under nedenstående sti i Prophix: 

 

 

Du kan øverst i rapporten vælge præcis den kontostreng du ønsker at se. Nedenstående 

skærmbillede under punkt 5.1 viser på AAU total niveau hvor ”All” er valgt i samtlige kriterier på 

nær ”Tid”, som er sat til 2016 uden mulighed for at vælge andre år.  

Ude til højre i rapporten kan du vælge ”Konto” og vælge følgende 3 versioner: 

ALLE 

Til oversigt 
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 Investering fra DPM = Samlede AAU og eksternt finansierede investeringer 

 Investering fra DPM AAU = Samlede AAU finansierede investeringer 

 Investering fra DPM Ekstern = Samlede eksternt finansierede investeringer  

 

Den næste rapport ”Investeringer oversigt budgetår vs. ibrugtagning_v06” er en udvidelse af 

ovenstående rapport, hvor forskydningen mellem ibrugtagning og budgetår er tilført. F.eks. hvis 

man overfører en investering som er godkendt til disponering fra budgetår 2016 til ibrugtagning i 

2017 vil det fremgå af rapporten i de to yderste kolonner til venstre, se nedenstående. 

 

 

  

I ovenstående udvidet rapport kan man se helt det samme som i den første rapport, den er blot 

udvidet med ibrugtagningskolonnen.  

Den tredje rapport ”Investeringer oversigt investeringsnr._v02” viser investeringsbudgettet fordelt 

pr. investeringsnr. og budgetår, og kan bruges til en detaljeret opfølgning om der er mere at 

disponere over i forhold til hvad der er anmodet om på det enkelte budgetnr. 

 

5.1. Ankerbudgettet 

Ankerbudgetkolonnen ”Anker” viser det godkendte ankerbudget fra 2016 som ØA har indtastet i 

DPM templaten i marts 2016. Dette kan kun redigeres af ØA, og skal som udgangspunkt ikke 

redigeres, da det stemmer overens med det af bestyrelsen godkendte ankerbudget for 2016.  

Til oversigt 
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Ankerbudgettet stemmer til gengæld ikke overens med det låste ankerbudget i Prophix 

konsolideringen. Årsagen hertil er, at ankerbudgettet i Prophix konsolideringen er dannet på 

baggrund af den tidligere proces, hvor investeringerne blev indtastet på art 35 i hhv. drifts- og 

projektbudgetteringen, og medførte et ikke identisk resultat ift. det godkendte udspecificerede 

ankerbudget i budgetbogen jf. nedenstående to skærmbilleder.   

 

   

 

Til oversigt 
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Se endvidere afsnit 13 i ”Procedure for godkendelse af anlægsinvesteringer” for uddybende 

forklaring på forskel mellem investeringsbudget i Prophix og det godkendte investeringsbudget af 

bestyrelsen.  

5.2. Ej disponerede inv. 

Kolonnen ”Ej disponerede” viser alle de investeringer fra DPM templaten, som er planlagte men 

endnu ikke godkendte investeringer. Der står dermed ”Nej” i kolonnen ”Anlæg i anlægskartotek”, 

og der er ikke angivet noget i kolonnerne ”Anmodningsnr” eller ”Anmodning godkendt”. 

 

Det er ØA som udfylder disse kolonner og sikrer, at der både er angivet anmodningsnummer og 

dato for hvornår anmodningen er godkendt.   

5.3. Disponerede inv. 

Kolonnen ”Disponerede” viser de investeringer, hvor der er indtastet et nummer i kolonnen 

”Anmodningsnr.” og angivet en dato i kolonnen ”Anmodning godkendt”. ØA udfylder disse 

kolonner. 

5.4. Anlæg i anlægskartotek 

Kolonnen ”Anlæg i anlægskartotek” viser alle posterne fra budget 2016 hvor der står ”Ja” i 

kolonnen ”Anlæg i anlægskartotek”. Det er dermed samtlige poster som også vil fremgå af DPM 

templaten ”Investeringer i anlægskartotek_Budgetversion”. 

Til oversigt 
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5.5. Budget 

Kolonnen ”Budget” viser det til enhver tid seneste budget som ligger i de to DPM templates; 

”Investeringer ikke i anlægskartotek_Budgetversion_Niv 1/Niv3”, og ”Investeringer i 

anlægskartotek_Budgetversion”. Denne kolonne er samtidig en sum af kolonnerne ”Ej 

disponerede”, ”Disponerede” og ”Anlæg i anlægskartotek”.   

5.6. Variance 

Kolonnen ”Variance” viser forskellen mellem kolonnerne ”Anker” og ”Budget”. Altså her kan man 

se, hvis man overskrider det godkendte ankerbudget hvilket ikke er tilladt for AAU Investeringer, 

men er tilladt for Eksterne Investeringer.  

5.7 Brug af ad-hoc analyse til detaljeret oversigt 

Hvis man ønsker at se det detaljerede investeringsbudget fra DPM templaten fordelt på 

ovenstående versioner, kan man vælge en ad-hoc analyse. Dette gøres ved at stå i et af felterne 

med data, højreklikke, og vælg ”Analyze”. Hermed kommer nedenstående ad-hoc analyse frem. 

 

Ad-hoc analysen fungerer fuldstændig ligesom ved øvrige ad-hoc analyser i Prophix, se evt. 

vejledning til brug af ad-hoc analyse via nedenstående link: 

http://www.okonomi.aau.dk/oea-it/prophix/ 

Ad-hoc analysen kan bruges til at se de enkelte investeringslinjer som der er indtastet i DPM 

templaten.   

5.8 Investeringsoversigt fordelt på hovedområder 

Investeringsbudgettet fordelt på hovedområderne findes i rapporten ”Investeringsbudget” som 

ligger sammen med konsolideringsrapporterne under nedenstående sti: 

Til oversigt 
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I denne rapport vises investeringsbudgettet for 2017, 2018 og 2019 fordelt på hovedområderne, 

samt afskrivningerne fra hhv. Prophix DPM templaten og anlægsmodulet, se afsnit 6 for nærmere 

beskrivelse herom. Tid svarer til ibrugtagningstidspunktet, og nedenstående rapport viser dermed 

ikke forskydningen mellem budgetår og ibrugtagning da data i nedenstående for 2017, godt kan 

indeholde poster fra 2016 hvor ibrugtagningstidspunktet er udskudt til 2017. Denne forskydning 

fremgår af rapporten ”Investeringer oversigt budgetår vs. ibrugtagning_v06” som nævnt i afsnit 

5.1.   

NB: Bemærk at 2016 og tidligere ikke fremgår af denne rapport, idet alle posterne som vedrører 

2016 og tidligere, ikke bliver overført fra DPM templaten til drifts- og projektbudgetteringskuben, 

se afsnit 5.1 for nærmere forklaring. 

 

 

 

Til oversigt 
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6. Brug af rapporter over afskrivninger fra investeringsbudgettet: 
Som det fremgår af afsnit 5.8 viser ovenstående rapport også afskrivningerne fordelt på hhv. 

afskrivninger fra Prophix DPM templaten art 189920, og afskrivninger fra anlægsmodulet art 

189930. Årsagen til at afskrivningerne opdeles er, at de afskrivninger som kommer fra 

anlægsmodulet er faste afskrivninger som ikke kan ændres med mindre der straks afskrives eller 

på anden vis at værdien af aktivet bliver nedjusteret i anlægsmodulet. Afskrivningerne fra Prophix 

DPM templaten kan justeres ved at ændre på investeringsbeløbet eller investeringskategorien på 

de forskellige investeringer i DPM templaten.  

7. Brug af jobs til at flytte data fra DPM template til rapporterne:  
For at rapporterne jf. punkt 5 kan opdateres med frisk data fra DPM templaten, er det nødvendigt 

at vente til den automatiske opdatering hver time som kører i tidrummet 08.30 – 18.30. 

Opdateringen starter kl. 08.20 og tager under 10 min, således at data er opdateret kl. 08.30 for 

rapporten ”Investeringer oversigt v01” og kl. 08.45 for rapporten ”Investeringsbudget” som 

baseres på konsolideringskuben. Dette gentager sig indtil kl. 18.30. Alternativt kan man kontakte 

ØA, som efter anmodning kan starte jobbet op hvis det haster at se opdateret data. Der henstilles 

til at dette bliver undtagelsen nærmere end reglen. 

NB: Bemærk at i rapporten ”Investeringer oversigt v01” er det kun er data i kolonnerne ”Ej 

disponeret” og ”Budget” som opdateres hver halve time. Opdatering af de øvrige kolonner kræver 

en manuel kørsel af ØA. 

   

7.1 Kør jobbet 

Alle jobs i nedenstående skærmbillede er ØA ansvarlig for at køre, schedulere og vedligeholde. 

Jobbet som er scheduleret til at køre hver halve time er navngivet;   

”Post fra DPM indtastning til investeringskube & til projekt- og driftkuberne v02” 

Jobbet som ØA manuelt kan igangsætte er navngivet;  

”Post fra DPM indtastning til investeringskube v01_Intern ØA job” 

 

ALLE 

Til oversigt 

NIV1 

ALLE 
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Efter ”Post fra DPM indtastning til investeringskube v01_Intern ØA job” åbnes stiller man sig på 

øverste niveau på mappen ”Post investeringer….” og vælger ”Kør” jf. nedenstående gul markering, 

eller alternativt højreklikker og vælger ”Kør”.  

NB: Der må ikke redigeres i jobbet, det er kun ØA (MSI/DNR) som redigerer såfremt der er behov 

herfor  

 

 

 

7.2 Tjek opgavelog: 

Efter der er trykket ”Kør” fremgår jobbet i nedenstående opgavelog, som vælges oppe i 

hovedmenuen. Jobbet tager typisk under 10 minutter, og man kan se hvornår det er færdigt. 

 

ALLE 
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7.3 Opdater rapport: 

Når jobbet er meldt færdig jf. afsnit 7.2, åbnes rapporten og der vælges opdater. Dernæst vil det 

opdaterede data fra DPM templaten blive vist.  

 

 

ALLE 

Til oversigt 
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8. Flow oversigtsdiagram – DPM til drifts- og projektbudgettering 
Udestår, skal opdateres 

 

Til oversigt 


