
Godkend bilag – sådan kommer du i gang

powered by

Indhold

Det skal du vide, inden du går i gang

Sådan virker Godkend bilag

Oprettelse af kunde

Sådan logger du på Godkend bilag

Sådan inviterer du medarbejdere til Godkend bilag

Sådan fjerner eller redigerer du medarbejdere

Notifikationer 

Sådan opsætter du Workflow

Opsæt Workflow

Standardgodkender 

Send bilag til godkendelse

Godkendelse af bilag i Roger

Roger som app på smartphone

Vær opmærksom på

2

2

2

2

2

3

4

4

4

6

6

7

8

8



powered by

Det her skal du vide, inden du går i gang
Før du går i gang med at arbejde med Godkend bilag, er det vigtigt, at du læser dette afsnit, så du får mest muligt 
ud af Godkend bilag.

Sådan virker Godkend bilag
Bogholder eller den ansvarlige sender faktura til godkendelse.

Den ansvarlige for købet godkender fakturaen.

Bogholder eller assistent betaler fakturaen.

Oprettelse af kunde
Du skal oprette samtykke i Ø90 og give kunden adgang til Godkend bilag, før I kan arbejde videre med det.

Efter du har oprettet samtykke, skal du tage fat i O90support@seges.dk for at få adgang til kundens konto.

Sådan logger du på Godkend bilag
• Gå til www.roger.ai. 

• Log ind med dine Roger-brugeroplysninger.

Sådan inviterer du medarbejdere til Godkend bilag
• Tryk på ”Medarbejdere” i menuen til venstre.

• Tryk på ”Inviter medarbejder” i højre hjørne.

• Vælg den rolle, som medarbejderen skal have.

-  ”Administrator” har mulighed for at administrere fakturaer, betalingsmetoder og medarbejdere. Der kan 
    også ændres i virksomhedskontoens indstillinger. 

-  ”Bidragsyder” kan se og godkende bilag tilføjet til personen. Bidragsyder er slutgodkender.

-  ”Seer” kan kun se fakturaer og ikke tilføje, betale eller administrere indstillinger. Denne rettighed bruges 
    sjældent. 
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• Indtast medarbejderens e-mail og navn.

• Hvis medarbejderen skal have administratorrettigheder, skal du krydse feltet ”Kan altid udpege godkendere 
for regninger” af. 

• Hvis medarbejderen skal være bidragsyder, skal du krydse felterne ”Denne medarbejder kan kun se udgifter 
tilføjet af medarbejderen selv og udgifter, som afventer medarbejderens godkendelse” og ”Kan altid udpege 
godkendere for regninger” af. 

• Tryk på ”Gem”. Systemet sender automatisk en mail med invitationen til medarbejderen, og du skal ikke gøre 
mere.

• Medarbejderen skal trykke på linket i mailen, som kommer fra virksomheden Roger, og derfra oprette en 
bruger.

Sådan fjerner eller redigerer du medarbejdere
Hvis du vil ændre i eksisterende brugeres rettigheder eller helt fjerne dem fra Roger, skal du trykke på ”Fjern” 
eller de tre prikker ud for medarbejderen.
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Notifikationer
Hvis man ønsker at modtage notifikationer, når der er nye bilag til behandling, skal man slå dem til.

Gå til min profil -> notifikationer -> anbefalingen er som vist, at man kun modtager notifikationer ved ”udpeget 
som godkender”.

Sådan opsætter du Workflow
Workflow er regler, der bestemmer, hvordan bilaget bliver tildelt en godkender. 

For at opsætte workflowet korrekt, skal du og din kunde have forholdt jer til disse spørgsmål:

• Har kunden leverandører, hvor det altid er samme godkender for alle fakturaer?

• Har kunden beløb, hvor det altid er samme godkender? 

• Har kunden flere godkendere til en faktura? 

• Har kunden medarbejdere eller andre, der altid skal godkende alle regninger?

Opsæt Workflow
• Vælg ”Workflow” i menuen til venstre.

• Tryk på ”Opret ny regel” i øverste højre hjørne.
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• Tryk på ”Bilag”

• Tryk på ”Start fra bunden”.

powered by

• Udfyld felterne med det, der passer til workflowet. Er det f.eks. en leverandør, der altid har den samme god-
kender, kan det se således ud: 



• Når fakturaen bliver sendt til en bestemt medarbejder på baggrund af den regel, du har opsat, ser det sådan 
ud: 

• Nu har du oprettet dit workflow.

Der findes mange forskellige måder at sætte workflowet op på. Er du i tvivl, så tag fat i O90support@seges.dk. 

Standardgodkender 
Der er mulighed for at vælge en standardgodkender, hvilket indebærer, at en person udpeges automatisk som 
godkender af alle de bilag, der ikke er tilføjet en regel. Det er nødvendigt at registrere en standardgodkender eller 
opsætte en regel for bilaget, hvis man ønsker at modtage notifikationer.

Send bilag til godkendelse
• Gå ind under mappen ”Regnskabsbilag” i e-arkiv.

• Vælg et eller flere bilag og klik på ”Send til godkendelse”.

Bemærk, at man har ikke mulighed for at sende bilag til Roger, der har overskredet betalingsdatoen.  
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Godkendelse af bilag i Roger
Kort tid efter at man har sendt bilaget videre fra Summax e-arkiv, ligger det til godkendelse i Roger. Et eksempel 
kan ses nedenfor.

• Som administrator kan man vælge, hvilken medarbejder der skal behandle et bilag.

• I menuen har man mulighed for enten at godkende eller afvise bilaget.

• I øverste højre hjørne er det desuden muligt at søge efter specifikke bilag, ved enten at bruge søgefunktionen 
eller ved at lave filtre, der afspejler de ønsker, man har.

• Man har også mulighed for at få vist bilaget i PDF-form ved at klikke på ikonet med to modgående pile.

 

Dette vil få følgende side frem, hvor man kan se flere detaljer og fortsat redigere, inden bilaget færdigbehandles.
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Roger som app på smartphone
Det er også muligt at downloade Roger som app til sin smartphone, hvilket giver mulighed for at behandle bilag på farten. 

• Download app’en i App Store på iPhone eller i Google Play Butikken på Android. 

• Log ind med dine brugeroplysninger. 

• Se dine bilag i overblikket på forsiden, og tryk på dem, du vil behandle. 

• Man kan også tilføje en note eller slette et bilag. 

Inde på de enkelte bilag er det også muligt at se behandlingsprocessen ved at swipe til højre.  
Hvis man ønsker at se selve bilaget, skal man klikke på de tre prikker øverst til højre.  

Når man har læst bilaget og vil behandle det, kan man enten godkende eller afvise. 

Vær opmærksom på
Bemærk, at man kun kan overføre bilag fra Summax. Man kan altså ikke selv uploade bilag uden om Summax.

Man kan ikke betale i Roger, det skal gøres fra Summax eller i banken.
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