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RT 248983 

2018-03-23 14:24:04 eli.vangen@ntnu.no (Eli Vangen) - Ticket 
created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 2974897) er levert 

Date: Fri, 23 Mar 2018 14:24:02 +0100 (CET) 

To: fs-support@fsat.no 

From: eli.vangen@ntnu.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 

Merk at avsender skal være FS-kontaktperson 

 NTNU, Eli Vangen 

Din e-post 
 eli.vangen@ntnu.no 

Dersom flere enn deg skal ha tilbakemelding, skriv inn e-postadressen til 
vedkommende 

 yngvild.navik@ntnu.no, sven.sivertsen@ntnu.no 

Dagens dato 
 23.03.2018 

Overskrift/sakstittel 
 Ønske om bedre «sikring» av rutine FS208.001 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 FS208.001Hovedbokføring – rapportering til økonomisystemet 

Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere 

Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner 

 - 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes 
behandlet på nytt. 

 Saken sendes inn etter ønske fra Økonomiavdelinga som er i sluttfasen av testing av 
ny betalingsløsning. Kontaktpersonen ser ut til å ha tatt helg og det er ønske om å få 
inn dette nå slik at det ev. kan bli med på neste Planleggingsgruppemøte rett etter 
påske.Jeg har derfor valgt å sende inn ønsket selv. 

Beskrivelse av problemstilling 
 Denne rutinen kan kjøres med ny beregning eller som tidligere beregning. Når du 

svitsjer mellom de to beregningsmåtene så beholdes hakene for oppdatering og 
automatisk overføring, og det er fort gjort å prøve å overføre en bunt som allerede er 
overført. 

Løsningsforslag 
 Som en sikkerhetsinnstilling er det fra økonomiavdelinga ønske om at radioknappen 

«Tidligere beregning» fungerer slik at de to aktuelle hakene fjernes automatisk, dvs. 
at man må gjøre en aktiv handling for å kjøre oppdatering og automatisk overføring på 
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nytt. 
 
Alternativt at det kommer opp en advarsel om at vi er i ferd med å overføre en 
tidligere bunt til økonomisystemet og med en mulighet til å avbryte jobben hvis (når) vi 
ikke ønsker det. 

Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Økonomimedarbeidere jobber typisk med mange saker samtidig og går mellom 
mange systemer og bilder i løpet av hver arbeidsøkt. En slik endring vil minske 
muligheten for feil betraktelig. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 
 Ingen spesielle, men generelle regler for god økonomistyring vil vel slå inn. Muligens 

Bokføringsloven og Regnskapsloven også. 

Eventuelle vedlegg 

(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.) 

 Ikke besvart 

 


