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Overvågning af indberetnin- 
ger 
Sidst opdateret maj 2016 

 

I forbindelse med at indberetningskladder dannes og afsendes kan man 

overvåge dannelsen, samt det videre forløb ved hjælp af disse tre 

vinduer: 

 

 A512 Indberetningskladder 

 A513 Endelige indberetninger  

 A520 Overvågning dataafsendelse 

 
 

På vinduet A512 kan man følge kladderne gennem 3 statusser, indtil den er 

godkendt: 

 

 
 

 I1 – Indberetningskladde oprettes 

 I2 – Indberetningskladde er oprettet 

 I3 – Indberetningskladde udskrevet 
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Når kladden er godkendt flyttes indberetningen over på vinduet A513 

endelige indberetninger.  
 

 

 

 

Den godkendte indberetning kan have følgende 2 statusser 

 

 I4 – Indberetningskladde godkendt  

 I5 - Gensendt 
 

 

På vinduet A520 følge det videre forløb omkring selve afsendelsen: 
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 A1 – Dataafsendelse – afventer afsendelse 

 A2 – Dataafsendelse – under afsendelse 

 A4 – Dataafsendelse – gennemført 

 A0 – Dataafsendelse – fejlet 
 

 

Disse kommunikationsstatusser kan også ses på vinduet A533 Kommuni- 

kationsstati (menu System → dataudveksling). 

 

 
 

Det kan være lidt vanskeligt at gennemskue sammenhængen mellem vin- 

duerne. På vinduet A513 findes feltet afsendelses Id, som viser den ID, 

afsendelsen har fået tildelt af systemet. Denne ID kan f.eks. også findes på 

vinduet A520 som afsendelses Id og skaber således forbindelsen mellem de to 

vinduer. 
 

Af vinduet A512 fremgår kommunikationsstatus for dannelsen af indbe- 

retningskladden (værdierne I1 – I3 og A1 – A2) og på vinduet A513 fremgår 
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kommunikationsstatus for de godkendte og sendte indberetninger (værdierne 

I4 – I5) og A0 og A4). 
 

Den aktuelle status for selve afsendelsen (A1 - A4) fremgår af A520. Ved tryk 

på højre musetast på A520, kan det relaterede vindue A520a Detail- 

oplysninger for dataafsendelse hentes, og her fremgår hele statusforløbet for 

en afsendelse (A1 – A4). 

 

 

 
 

 

Det er muligt at benytte systemets advis-faciliteter til at få sendt 

en advis til udpegede brugere, når indberetningerne af de enkelte 

typer opnår en vis status (det er noget systemadministratoren 

skal sørge for). Således kunne det være aktuelt at sende en advis 

til den ansvarlige for den enkelte type indberetning, når status 

bliver A4 (gennemført) eller A0 (fejlet). 
 

Dette gøres på vindue A534d Adviseringer for udvekslingstype. 

Vinduet kan kun kaldes fra vinduet A534a statusforløb for 

udvekslingstyper ved hjælp af højre musetast (menu System → 

Datadveksling). 

 

 

Skolen kan selv bestemme hvilken tekst, der skal medsendes i 

hvert enkelt tilfælde. 
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Det skal dog bemærkes, at brugeren kun ser at der er kommet 

nye advisering, når brugeren logger ind på systemet. Mens man 

er logget ind, kommer der ikke nogen besked om at der er 

kommet adviser.  

 

For at se advierne skal man gå ind på vinduet A091 Advisering 

(menu System → Advisering). 
 

 

 


