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Arbejdsportalen - login
I kan logge ind på KAB’s systemer fra jeres egen computer. Det gøres via en internet browser.
https://www.kab-arbejdsportal.dk
Brug overstående link.

Her skal i bruge den mail og password I har fået udlevet fra Hotline.
Det er typisk 3-4 bogstaver efterfulgt af _AP og domænet kab-bolig.dk.
F.eks. xxx_AP@kab-bolig.dk
Når I er logget ind har I adgang til diverse programmer

Hvis I skal lave rekvisitioner i UNIK, så husk at åbne Outlook og Word først. Også via
arbejdsportalen.
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Godkend fakutra med rekvisitionsnummer som første godkender
Klik på modulet generelt:

Peg på Workflow/Erindringer:

Vælg Workflow, indbakke:

Dobbeltklik på den faktura du vil godkende:
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Vælg fakturaen:

Hvis det er første gang du er inde på i workflow indbakken klik i afkrydsningsfeltet ud for
Docked. Så kan du se selve fakturaen også:

Klik på Godkend:
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Rekvisitioner godkend
I denne vejledning viser vi hvordan man godkender en rekvisition i UNIK.
Du opretter en rekvisition via Rekvisition-Rekvisition og udfylder felterne.
Nu trykker du Gem og derefter Workflow.

Du har nu startet godkendelsesworkflow for rekvisitionen.
Du trykker Godkend.

Rekvisition under 15.000 kr. – her vil Godkendelsesstatus nu være ”Godkendt”,
og du kan sende rekvisitionen til leverandøren.
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Rekvisition over 15.000 kr. – nu vil rekvisitionen ligge til godkendelse hos din
chef i hans/hendes workflow indbakke. Når chefen har trykket godkend, vil du
modtage rekvisitionen i din workflow indbakke.

xxx

Rekvisitionen er nu godkendt.
Du skal åbne workflowet. Her kan du sende rekvisitionen til leverandøren fra
godkendelsesbilledet. Når rekvisitionen er sendt, skal du trykke på Set. Nu lukkes
workflowet.

Rekvisitionen vil nu have godkendelsesstatus ”Godkendt”.
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Rekvisition oprettelse
Går ind i rekvisition via menuen

Herefter kan I starte med at udfylde rekvisitionshoved (det øverste felt)
Brug ”tab” til at komme ned igennem felterne.

Rekvisitionsnr.
Udfyldes automatisk
Finansenhed
Indtast den finansenhed du er tilknyttet.
Branche
Skal ikke bruges, så tab videre
Kreditor
Her indtastes kreditornummeret. Hvis det ikke kendes, kan der søges via de tre små prikker i
feltet og det åbner nogle søgekriterier. Her kan du fx forsøge med navnet på leverandøren.
Find den I vil bruge og dobbeltklik på den.
Ansvarlig
Er jer selv som standard. Den kan ændres til en anden, som så vil skulle godkende fakturaen
når den lander i systemet.
Herefter ”tabber” I videre og rekvisitionslinjen åbner.
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Aktivitet
Det er det første I skal udfylde. Find jeres relevante aktivitetsnummer, i jeres
aktivitetsoversigt (separat guide)
Når denne indtastes indsættes vil - Overskrift, Ark, Bygning og bygningsdel automatisk
udfyldes. Overskriften kan ændres efterfølgende.
Tilknyt niveau
Hvis arbejdet omhandler en bolig, kan I tilknytte dette ved at søge det frem via de tre små
prikker i feltet.

Beskrivelse
En sigende tekst til leverandøren/kreditoren så de ved hvad der skal laves.
Når I ”tabber” videre fra dette felt gemmes rekvisitionen.
Workflow
Herefter trykker i på boksen ”Workflow” i bunden af skærmet.
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Det åbner et godkendelsesbillede hvor I, i bunden kan trykke ”Godkend”.

Hvis beløbet er sat til under 15.000 kr. kan den udskrives med det samme.
Vælg den lille pil ved siden af ”Udskriv” og vælg ”Udskriv til skærm”

Det åbner selve kladden som vil blive sent med i en mail til leverandøren/kreditoren. Denne
kan I redigere hvis I vil.
Hvis alt er ok, slutter I af med at sende den via feltet ”Gem/Udskriv/mail” i bunden af
skærmen.

Mailen med rekvisitionen er herefter sendt, og vil ligge i Outlook i ”sendt post”
Husk, hvis I arbejder via arbejdsportalen, skal Word og Outlook åbnes FØR Unik.
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Afdelingens aktiviteter til rekvisitioner
Denne guide viser hvordan I nemt kan få et overblik for afdelingens aktiviteter, og visnings af
deres aktivitetsnumre som kan indtastes direkte i rekvisitionen.
Går ind i aktiviteter som nedenstående billede
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Indtast selskabsnummer og ejendomsnummer

Budget Periode
Når selskab og ejendom er indtastet, forslår systemet selv et budgetår. Dette kan rettes hvis
det ikke er det i vil se. Men typisk vil i skulle bruge det indeværende regnskabsår hvis i skal
bruge oversigten til rekvisitoner.
Budgetnr. skal I ikke rette.
Herefter trykker I på ”Vis aktiviteter” i bunden af skærmen. Hvis den er inaktiv, så ”tab” genne
felterne øverst, indtil den bliver aktiv.
Opsætning
Første gang dette vises, virker det rodet med rigtig mange koloner- I kan selv tilføje og fjerne
koloner via det lille felt øverst til venstre til skemaet.

Alternativt kan i højre klikke et vilkårligt sted, og vælg ”hent opsætning”

Sæt flueben i ”Fælles” og vælg ”AB+ simpel”
Det viser en lidt mere ”spiselig” opsætning.

I toppen af skærmen kan I vælge antal budgetår der skal vises og hvis I sætte flueben i ”Vis
realiseret” vises forbrug ud fra de enkelte aktiviteter.
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Nu kan I se aktiviteterne. Finde en passende aktivitet. Notere aktivitetsnummer, og indtaste
den i rekvisitionen.
I skal kopiere det til Excel hvis det er nemmere, og herfra til f.eks. PDF.
Så kan I have det liggende ved siden af computeren, så I ikke skal ind her i UNIK hver gang.
Højre klik et vilkårligt sted og vælg ”Kopier alt til > Excel.

Bemærk at formler ikke kopieres. Det er kun tallene.
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Saldospecifikation

Indtast afgrænsninger som nedenstående og med relevant finansenhed.
Når I vælger ”6 Budgetopfølgning - Drift - 114-119” udfyldes alt automatisk på nær
finansenhed.

Herefter trykkes på Saldi, ude i menuen til venstre, og saldospecifikationen vises.
Hvis der sættes flueben i ”Udskriv specificerede dimensioner” vises betalte rekvisitioner der er
lavet på kontoen.
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