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FORMÅL OG AFGRÆNSNING
At tydeliggøre de krav der er til RES stillingskort og frikøb fra 2022, således budgetterede lønninger og
frikøb kan overføres korrekt til Prophix. Dette er afledt af ny omkostningsstedstruktur og anvendelse af
formål (0000 ændres til 8000).
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INDHOLD

Stillingskort
Stillingskort der følger defaultkontostreng for forskningsenheden uden frikøb.
Disse stillingskort bliver automatisk konverteret til ny kontostreng, og der skal derfor ikke gøres yderligere ved disse.

Stillingskort der ikke følger default kontostreng for forskningsenheden
Eksempel på stillingskort der ikke følger default kontostreng:

Det ses at den forskningsenheden som stillingskortet er til knyttet, har omkostningssted 52301. Men dette bliver
overtrumfet i indlæsningslinjerne til omkostningssted 00000, som er valgt øverst.
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Her skal der blot oprettes en ny default kontering for stillingskortet jf. ny kontoplan.

Det er vigtigt at startdatoen vælges pr. 1/1-2022.
Herefter vælges nyt omkostningssted, projektnr., formål etc. Husk formål 8000 i stedet for 0000.
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Stillingskort der skifter forskningsenhed.
Stillingskort der skifter til ny forskningsenhed, skal oprettes på ny (såfremt historik ønskes bibeholdt). Dette gøres
ved at kopier stillingskortet.

Ved kopieringen af stillingskortet, skal der herefter indtastes startdato, her er det vigtigt at den nye forskningsenhed
vælges, og startdato sættes til 1/1-22.

OBS. Frikøb og Reguleringer bliver ikke kopieret.
Findes der frikøb på det gamle stillingskort, skal disse have en slutdato pr. 31/12-21
Herefter oprettes frikøbet igen, på det nye stillingskort, med startdato pr. 1/1-22. VIGTIGT at omkostningssted og
formål opdateres (se ovenstående punkt for guide).
Endeligt sættes en slutdato på det gamle stillingskort, dette gøres ved at oprette en fratrædelse pr. 31/12-21 under
reguleringer.
Det er ikke muligt blot at lave en fratrædelse, da frikøb på stillingskortet, fortsat vil ”køre videre” i systemet, hvis ikke
der bliver lavet en slutdato på frikøbet. Oprettes udelukkende en fratrædelse pr. 31/12-21 på stillingskortet, så vil evt.
frikøb efter denne dato skjule sig i brugerfladen, men bagved vil frikøbet fortsat være aktiv, således at det overføres
mellem RES og Prophix og vil påvirke økonomien dobbelt.
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Frikøb
Frikøb med opstart i 2022
På frikøb med opstart fra 2022 skal omkostningssted og formål opdateres. Dette gøres ved at vælge det pågældende frikøb på stillingskortet. Herefter vælges ”Rediger” i bunden af siden.

Omkostningsstedet vælges jf. ny kontoplan. Ligeledes tilrettes formål. Hvis ikke der skal formål på frikøbet, skal der
ændres til formål 8000 jf. ny kontoplan.
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Frikøb med start i 2021 og indløb i 2022.
Frikøb der løber fra 2021 ind i 2022 skal opdeles således frikøb i 2021 anvendes nuværende omkostningssted of
formål. Fra 2022 skal nyt omkostningssted og formål anvendes.
Det anbefales at oprette et nyt frikøb inden slutdato ændres på nuværende frikøb. Det kan også med fordel vurderes, om der skal laves et nyt frikøb for 2021 timerne og nuværende frikøb ændres til at gælde fra 2022.
På frikøbe fra 2022 og frem skal omkostningsstedet ændres jf. kontoplanen samt formål ændres på det nye frikøb.
Hvis der ikke er formål på frikøbet, skal formål 8000 vælges (tidligere formål 0000).
Det er vigtigt, at slutdato på frikøbet er senest 31/12-21 på alle frikøb for 2021 og tilbage.
Tilsvarende er der vigtigt at dato på frikøb fra 2022 og frem tidligst er 01/01-22.
Start og slut dato ændres på samme måde som ovenstående under ”rediger kontering”.

KONTAKT / ANSVAR
Spørgsmål sendes til RES-teamet – RES@adm.aau.dk
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