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Procedurebeskrivelse for Rekvirerbar ØvrigTid  
FORMÅL OG AFGRÆNSNING  

Procedurebeskrivelsen for Rekvirerbar ØvrigTid er lavet til det formål at beskrive og hjælpe brugerne til 
anvendelse af Øvrig tid i rekvisitionsmodulet. Formålet med at registrere den rekvirerbare øvrig tid er, at få 
det fulde overblik over kapaciteten, som kan ses i QlikView Kapacitetsoversigten. Rek. Øvrig tid skal også 
bruges til timeafregning mellem institutter og hovedområder - se mere under afsnittet ”Brug af data til time-
afregning”. Procedurebeskrivelsen består af skærmbilleder, som guider brugeren rundt i systemet. Der er 
ligeledes lavet cases for at belyse, hvordan de enkelte problemstillinger skal håndteres i systemet. Til 
sidst er der beskrevet hjælpefunktionen og forklaring på de forskellige ikoner.   
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INDHOLD 
 

Adgang til rekvisitionsmodulet  
Adgang til rekvisitionsmodulet foregår igennem http://adm.aau.dk/vue - der logges ind med standard bru-
gernavn og kodeord. Alle skal udfylde blanketten, som ligger på hjemmesiden (https://www.oko-
nomi.aau.dk/oea-it/res/), før man kan få adgang til rekvisitionsmodulet. 
 
Når man kommer ind i det nye rekvisitionsmodul og klikker på ”Opret rekvisition” kommer følgende frem:  

 
Det er på nuværende tidspunkt kun muligt at vælge ”Øvrig tids rekvisition”, da de to andre stadig er i ud-
viklingsfasen.  
 
Ændring i institut og studienævn 
Listen over institutter og studienævn opdateres manuelt af RES-teamet. Hvis institutter og studienævn 
ændrer navn, sammenlægges, nye oprettes eller andre lukkes ned, skal man sende en mail til 
RES@adm.aau.dk.  
 
Opret ny rekvisition 
Case: Ph.d.-kursus (Doctoral School of the Humanities) i F20. 150 timer skal leveres af Institut for Kom-
munikation og Psykologi. 
 
Vælg ’Opret Rekvisition’. 

http://adm.aau.dk/vue
https://www.okonomi.aau.dk/oea-it/res/
https://www.okonomi.aau.dk/oea-it/res/
mailto:RES@adm.aau.dk
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Under ’typer’ kan der vælges imellem:  

- Ph.d.-kursus 
- Ph.d.-adm.  
- Learning lab Rek.  
- Vejledning (med vejledning menes der ikke projektvejledning)  

Det er kun muligt at vælge mellem disse ovenstående typer.  
 
Under ’Ejer’ vælges der den rekvirerende enhed. Her kan vælges mellem følgende: 

- Afdeling 
- Learning lab 
- Fakultet 
- Institut 
- Ph.d. skole 
- Studienævn 
- Universitet 
 

Under ’Leverandør’ vælges der hvem som skal levere timerne. Her kan vælges mellem følgende: 
- Afdeling 
- Fakultet 
- Institut 
- Ph.d. skole 
- Universitet 
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Delt leverandør 
Case: Institut for Kultur og Læring skal levere 40% af timerne. 
 
Tryk på blyanten ud for tilknytningen for Institut for Kommunikation og Psykologi – se rød markering i 
ovenstående skærmbillede.  

 
Klik på timer og ændre til procent. Herefter ændre antallet af procent fra 100 til 60. Gem ændringen.  
 
Tryk på +Tilknyt ud for tilknytninger – se grøn markering i tidligere skærmbillede (side 3). Herefter kommer 
følgende skærmbillede frem:  

 
Tilføj 40% af timerne til Institut for Kultur og Læring.  
 
Der er nu to tilknytninger på rekvisitionen:  
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Laver man ændringer på en organisatorisk enhed, som man ikke er leverandør eller rekvirent for, vil man 
få en advarsel. Vælger man ”Fortsæt” kan man få lov til at lave ændringen.  

 
 
Søg efter rekvisitioner 
Tryk på ’Søg Rekvisitioner’ i menuen. Under søgetekst kan angives en fritekst, som man ønsker at søge 
på. Alternativt kan angives et filter på f.eks. Termin. 

 
Når rekvisitionen er søgt frem og klik herefter på rekvisitionen. Herefter kommer man ind på rekvisitionen: 

 
Klik på en af blyanterne markeret med rød i ovenstående billede og ændre status på minimum en af til-
knytningerne, så den ikke har status åben eller behandlet. Hvis status på en af rekvisitioner ikke ændres til 
minimum status ”Rekvireret”, vil rekvisitionen ikke kunne søges frem af leverandøren under næste punkt.  
 
Skift status fra Åben til Rekvireret (som rekvirent) 
Tryk rediger på den relevante tilknytning på rekvisitionssiden. Vælg ’Rekvireret’ og tryk Gem. 
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Søg efter tilknytninger 
Tryk på ’Søg Tilknytninger’ i menuen. Under søgetekst kan angives en fritekst, som man ønsker at søge 
på. Alternativt kan angives et filter på f.eks. leverandør, rekvirent eller type. 

 
 
Angiv ønsket bemanding (som rekvirent) 
Klik på ”Bemand” under kolonnen Handlinger i ovenstående billede (markeret med rød) og følgende kom-
mer frem:  

 
Hvis der er flere stillingskort til en person, er det op til leverandøren, at sikre det er det korrekte kort som 
anvendes.  
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Som rekvirent kan man også angive ønsket bemanding, når man er inde på selve rekvisitionen, ved at 
klikke på pilen ud for tilknytningen (se rød markering neden for).  

 
Herefter kan man søge rekvisitionen frem under ”Søg tilknytning”, hvor man kan se om leverandøren har 
godkendt den ønskede bemanding.  

 
Når leverandøren godkender den ønskede bemanding, vil der komme et grønt flueben ud for bemandin-
gen jf. nedenstående billede.  

 
 
Skift status fra Rekvireret til Accepteret (som leverandør) 
Når rekvirenten har tilføjet en leverandør på en rekvisition, skal leverandøren nu ind og tage stilling til, om 
man vil acceptere rekvisitionen.   
 
Søg rekvisitionen frem under ”Søg Tilknytninger”, tryk herefter på den status, der skal ændres, og vælg 
den nye status. 

 
 
Efter valg af ny status kommer nedenstående boks op, hvor man skal bekræfte handlingen. Her kan man 
vælge, at denne ikke skal forekomme de næste valgte antal minutter.  
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Angiv bemanding (som leverandør) 

 
Det er muligt på rekvisitionen at lave en overtilknytning og en overbemanding. Overtilknytning af en rekvi-
sition betyder, at en eller flere tilknytninger er tilknyttet tilsammen mere end 100%. Der er dermed tildelt 
flere timer til leverandøren end der er tilgængelig. Dette skal løses af rekvirenten. Nedenfor vises en over-
tilknytning på hovedtimerne på rekvisitionen, hvor oversigten markeres med en rød ramme.  

    
 
Hvis en rekvisition derimod er overbemandet, er det et udtryk for, at der er fordelt flere timer på en eller 
flere medarbejdere, end der er timer tilknyttet leverandøren. Overbemanding skal rettes af leverandøren. 
Hvis der er overbemanding, vil teksten blive markeret med rød, som vist nedenfor og bemandingsgraden 
angiver den samlede bemanding, som nu er over 100%. Grunden til det gøres muligt at overbemande er, 
at slippe uden om den låsning der kommer i RES på rekvisitioner i dag. Dermed skal man ikke ind og 
slette for eksempel en bemanding, før man kan opskrive en anden. Rekvisitionen skal ikke være overtil-
knyttet eller overbemandet, og funktionen er kun tilgængelig for at skabe mere fleksibilitet, når man sidder 
og laver ændringer i bemandingsgraden og tilknytningsgraden.     
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Godkend bemanding (som leverandør) 
Som leverandør kan man søge rekvisitionen frem både via ”Søg Rekvisitioner” og ”Søg Tilknytninger”. Ef-
ter at have søgt den frem klikker man ind på den. Under hovedtimer kan man her ændre bemandingen og 
status.  

 
Hvis leverandørerne, her Institut for Kommunikation og Psykologi, er enig med den medarbejder der er sat 
på under bemanding (kan findes ved at klikke på pil ned – markeret med rød), kan de herefter ændre sta-
tus til ”Bemandet”. Hvis en anden eller flere skal tage timerne i stedet, ændre leverandøren først beman-
dingen og herefter ændre status til ”Bemandet”.  
 
Alternativt kan rekvisitionen søges frem under ”Søg tilknytning” og ude til højre på rekvisitionen kan man 
klikke på den røde cirkel med kryds i og ændre til godkendt (se nedenfor).   
 

 
 
Masseændring af status på rekvisitioner (som rekvirent) 
Som rekvirent kan man lave masseændring af tilknytningsstatus på flere rekvisitioner. Ved at gå ind under 
”Søg Rekvisitioner” og sæt flueben i firkanten til venstre (markeret med rød på næste side) ved de rekvisi-
tioner man ønsker at masseændre. Status skal være den samme på rekvisitionerne. Den angivne status 
på rekvisitionen (angivet i den grønne markering) er den laveste status på rekvisitionen. Så hvis der her 
står status ”Åben”, kan der godt være en tilknytning på en af rekvisitionerne med status ”Rekvireret” og så 
vil man ikke kunne lave en masseændring.   
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Vælges to rekvisitioner, med hver sin status (i den grønne markering ovenfor), vil følgende fejlmeddelelse 
komme op, når man vil lave en masseændring.  

 
Hvis man vælger to rekvisitioner med samme status, men hvor status på tilknytningerne ikke er de 
samme, vil følgende fejlmeddelelse komme op.  

 
I den røde boks ovenfor, kan man se hvilken tilknytning der har anden status, her Institut for Energiteknik. 
Vælges der derimod flere rekvisitioner med samme status, kommer nedenstående frem, hvor man i den 
røde boks vælger hvad status skal ændres til. Herefter klik på ”Udfør masseændring”.  
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Masseændring af status på tilknytninger (som leverandør) 
Som leverandør kan man lave masseændring af tilknytninger, ved at gå ind under ”Søg Tilknytninger” og 
sæt flueben, ved de tilknytninger man ønsker at masseændre (se rød markering nedenfor).  

 
Alle de markerede tilknytninger skal have samme status før man kan lave en masseændring. Herefter 
vælger man ”Tilknytningsstatus” under masseændring af (se grøn markering). På nuværende tidspunkt 
kan man kun vælge ”Tilknytningsforhold” under masseændring. Herefter klik på ”Udfør masseændring” og 
følgende kommer frem:  
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Vælg hvad statussen skal ændres til og klik herefter på ”Udfør masseændring nederst til højre”. Herefter 
kommer tilknytningerne frem man har ændret, og man kan nu se status er ændret.  
 
Hvis man vælger to tilknytninger med hver sin status, vil følgende fejlmeddelelse komme frem:  

  
Generelt 
Der skal vælges mellem følgende enheder: procent eller timer. Der skal tages stilling inden man laver til-
knytning. Alle tilknytninger inden for samme timetype (hovedtimer) på rekvisitionen have samme enhed, 
altså enten timer eller procent. Derudover skal alle bemandinger under hver tilknytning have samme en-
hed og til sidst, hvis en tilknytning er i procent, skal alle dens bemandinger også være i procent. Det bety-
der, at man ikke kan lave timebaserede bemandinger under andelsbaserede tilknytninger (procent). Væl-
ges enheden timer på en rekvisition, er der frit valg mellem procent og timer på bemandingen.      
 
Hjælpefunktion 
Vælg vis hjælpetekster i systemet og få en kort beskrivelse af hvad man skal gøre. For at få hjælpetek-
sterne frem skal man trykke på ”hjælp” i øverst i højre hjørne. Det slås fra igen på samme måde.  

 
Når hjælpetest er slået til, vil det se således ud:  

 



 

13 

 
 
Ikoner  
Nedenfor er følgende ikoner, som fremgå forskellige steder i systemet, kort beskrevet.  

Redigerings ikonet ses de steder i systemet, hvor det er muligt at redigere.  
       Tryk på ikonet og redigere.  

 Slette ikonet ses de steder i systemet, hvor det er muligt at slette. Tryk på ikonet og slet. Det er ikke             
       muligt at fortryde sin handling. Så hvis noget er slettet, skal det oprettes på nyt igen.  

 Excel ikonet vises de steder, hvor det er muligt trække data til Excel. Tryk på ikonet og få udtræk til   
       Excel.  
 
Udtræk af data til Excel  
Som beskrevet under ”Ikoner” kan data fra alle tabeller, hvor Excel ikonet fremgår, trækkes ud. Hvis man 
går op i hovedmenuen og vælger ”Søg Tilknytning” kommer følgende frem:  

 
Her kan man se alt det data vedrørende øvrig tid. Ved at udfylde ”Søgetekst” eller tilføj filter, er det muligt 
at lave en mere specifik søgning på aktivitet, termin mm., hvor man bl.a. kan se bemandingsgrad, leveran-
dør, status (godkendt/ikke godkendt) og stillingskort på rekvisitioner. 
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Ved at klikke på ”Vælg kolonner” kan man til- og fravælge kolonnerne og herefter trykke på Excel ikonet. 
Dette giver mulighed for at tilrette outputtet til Excel, til hjælp for videre arbejde med data.  
 
Brug af data til timeafregning  
Som anført tidligere kan data i dette modul anvendes til samlet at se, hvilke opgaver den enkelte medar-
bejder har arbejdet på/forventes allokeret til i en given termin. Så er ønsket fuld kapacitetsstyring/ressour-
ceallokering skal samtlige aktiviteter – både internt på instituttet og ud til andre institutter - registreres i 
modulet. 
 
Aktiviteter/opgaver på tværs af institutter 
Et eksempel på en aktivitet på tværs af institutter kan være en ph.d.-vejledning, hvor der hentes en vejle-
der fra et andet institut. Der vil efterfølgende skulle findes en kronemæssig afregning via intern handel 
(OMP). Afregningen for disse rekvisitioner på tværs af institutter skal for aktiviteter i et forårssemester af-
regnes ultimo september og tilsvarende skal aktiviteter i et efterårssemester afregnes ultimo marts. 
 
Aktiviteter/opgaver fra Forskerskole og Learning Lab 
Forskerskolerne og Learning Lab er enheder på AAU, hvor der rekvireres hos alle hovedområder, men 
disse aktiviteter skal også fremadrettet registreres i dette modul og afregnes via intern handel (OMP) eller 
som tildeling i forbindelse med generering af institutternes indtægtsramme. 
 
Afregningen af disse timer skal også afregnes som beskrevet ovenfor, dvs. ultimo september for aktiviteter 
i et forårssemester og ultimo marts for aktiviteter i et efterårssemester. Hvis afregningen af timerne finder 
sted i indtægtsrammegenereringen kan der fraviges fra ovennævnte afregningsprincip.  
 
Men gældende for begge typer aktiviteter/opgaver, så skal timetallet være afklaret/handlet af, dvs. rekvisi-
tionens status = LUKKET medio september for aktiviteter i et forårssemester og medio marts for aktiviteter 
i et efterårssemester. De tidligere udarbejdede excel-filer vil falde bort og der afregnes kun for timer regi-
streret i modulet ”Rekvirerbar øvrig tid”. 
 
For ovennævnte aktiviteter skal de imellem hovedområderne fastlagte timesatser anvendes, dvs. 550 kr. 
pr. time for leverede VIP-timer og 350 kr. pr. time for leverede DVIP-timer. 
 
I VIP-kategorien indgår følgende stillingstyper: Professor-niveau, Lektor-niveau, Adjunkt, Postdoc, Viden-
skabelige assistenter, Ph.d.-studerende, Studieadjunkter/-lektorer og Seniorrådgiver. 
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I DVIP-kategorien indgår følgende stillingstyper: Eksterne lektorer, Studenterundervisere/Hjælpelærer, 
Studenterstudievejledere, Undervisningsassistenter, Videnskabelig medarbejder/AC-TAP og TAP-stillin-
ger. 

KONTAKT / ANSVAR 

Ansvarlig: Mette Birk og Line Slavensky Hansen  

Support: RES@adm.aau.dk  

BILAG 

Oprettelsesblanket til Rek. øvrig tid kan findes her: https://www.okonomi.aau.dk/oea-it/res/ 

 

mailto:RES@adm.aau.dk
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