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Velkommen til RejsUd – vores system til Rejseafregninger og Udgiftshåndtering. 

Du kommer ind i systemet fra din webbrowser ved at vælge adressen 

https://381.rejsud.oes.dk/bwtem 

For at logge på systemet skal du have  

et Bruger-ID og et Adgangsord. 

Dit Bruger-ID er dine initialer – dvs det samme som du 

skriver før @. 

Første gang du logger ind, er Adgangskoden  

”den aktuelle måned” uden anførselstegn fx oktober 

Du bliver bedt om at lave et nyt password.  

I feltet institution vælger du   

JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM 

 

 

 

Når du er kommet ind i systemet, får 

du et velkomstbillede. 

På billedet står der bl.a. antallet af 

dokumenter, der er ikke-afsluttede. 

til gennemsyn og til godkendelse 

Skal du oprette en ny rejseafregning, 

vælger du Opret nyt dokument.  

  

https://381.rejsud.oes.dk/bwtem
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Denne quick guide er et tillæg til den tilsvarende guide for Rejseafregning, og det anbefales derfor også at 

se i denne. 

Du skal have refunderet en regning for f.eks. morgenbrød 

og blomster i anledning af en ny medarbejder. 

Når du er kommet ind i systemet vælger du Opret nyt 

Dokument og herefter Udgiftsafregning.  

 

 

 

I det næste billede anfører du anledningen – og en supplerende forklaring. 
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Kontostrengen udfylder du ved at trykke på bjælken 

Kontostreng, hvorefter dette billede fremkommer.  

Du vælger Produkt, Ydelse, Aktivitet, Indkøbskategori samt 

eventuelt Projekt fra drop-down listerne. 

Så trykker du på Gem og fortsæt og derefter på Næste trin. 

 

 

 

 

På dette billede vælger du Ny udgift. 
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Du vælger den relevante Udgiftstype – udfylder beløbet – samt 

trykker Opdater. 

Hvis der er mere end en udgift, trykker du Ny udgift og fortsætter 

derfra. 

Endelig trykker du Gem og fortsæt og dernæst Næste trin. 

(Dette er også nærmere beskrevet i rejseafregningens Quick 

Guide.)  

 

 

 

 

 

På dette sidste billede kan du få udskrevet afregningen til 

eget brug. 

Alle bilag scannes og vedhæftes afregningen. 

Kun udgifter, hvortil der er vedhæftet en fil med bilaget, vil 

blive betragtet som dokumenteret. 

 

 

 

Dette er en meget forenklet brugervejledning. 

Hvis man ønsker en fyldestgørende brugervejledning, kan denne hentes på 

http://www.modst.dk/Systemer/RejsUd/Vejledninger 

 

 

 

http://www.modst.dk/Systemer/RejsUd/Vejledninger
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