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1.3.20 Opus-integration 

Forudsætning for Opus-integration 

 
Licens til modulet Driftsøkonomi er en forudsætningen for at Caretaker kan integreres 
med Opus.  
 

 
 
Arbejdsgangen for en rekvisition sendt gennem Opus-integration.   

 
1. Sagsbehandler opretter rekvisition og sendes den til leverandøren via Caretaker 

Driftsøkonomi. 
2. Leverandør udfører arbejdet og sender faktura med rekvisitionsnr. og EAN nr. til KMD 

Opus. 
3. Opus Økonomisystem sender fakturaen videre til indbakken i Caretakers Integrations-

system. 
4. Fakturaen hentes ind i Caretaker Driftsøkonomi fra indbakken. 
5. I Caretaker Driftsøkonomi godkender sagsbehandleren fakturaen ud fra rekvisitionen 

og sender den til udbakken. Har leverandøren ikke påført rekvisitionsnr. skal det på-
føres, inden fakturaen sendes til udbakken. 

6. Opus Økonomisystem henter fakturaen og sætter den til betaling. 
7. Opus Økonomisystem sender fakturaen retur til Caretaker indbakke. 
8. I Caretaker Driftsøkonomi posteres beløbet og rekvisitionen afsluttes. 
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Opus-integration 

Modulet aktiveres med OPUS ikonet i venstre spalte.  
Modulets funktion er at integrere Caretaker Driftsøkonomi med KMD Opus Økonomi, 
hvorved Caretaker kan håndtere alle opgaverne omkring rekvisitioner, fakturering og 
postering af indbetalinger.  

 
Der findes en række valgmuligheder i Opus-integrationsmodulet. 

I Indbakken findes de bilag, som KMD Opus har modtaget og videresendt til 

Caretaker. Tallet i parentes viser, hvor mange der ligger klar til behandling i 

Caretaker.  

I logbogen kan man hente oplysninger om det enkelte bilag, som behandles i 
Caretakers Opus-integrationsmodul.  
Loggen indeholder bl.a. oplysninger om bilagsnr. (Belnr), hændelse, tidspunkt 
for hændelserne og hvilken medarbejder (Yourref), som har udført tingene.  

 
I Udbakken findes de bilag, som er blevet behandlet – godkendt, omposteret 
eller afvist i Caretaker, og som venter på at blive hentet tilbage til KMD Opus 
til betaling. Tallet i parentes viser, hvor mange der er færdigbehandlet og lig-
ger klar til afhentning. 

 

I Find bilag kan der søges på bilagsnr. (Belnr), medarbejder (Yourref) eller 

fakturanummer, og dermed lede efter en fejlpostering, tilbagefører den fejlpo-

sterede sum eller ompostere et bilag.  

 


