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Download af ”Mine Udlæg”

Mine Udlæg er tilgængelig til følgende smartphones: 

• iOS - Apple iPhone/Ipad
Hentes ned via den indbyggede AppStore i din telefon *

• Google - Android (Samsung, Sony, Huawai, HTC m.fl)
Hentes ned via GooglePlay i din telefon *

Søg efter ”Mine udlæg" og den vil komme frem i den seneste
og mest opdaterede version tilgængelig. 
Den er gratis at hente.

* For at kunne benytte din telefons indbyggede app-butik kræves det, 
at du har en brugerkonto hos hhv. Apple eller Google. 
Der kan ikke downloades apps uden login.



Login – første gang

Åben Mine
udlæg app’en
og  vælg 
ALTID NemID

Log på
med dit 
nøglekort

Første gang
du logger ind,
vil du blive
spurgt, om
du ønsker at
benytte en
selvvalgt
pinkode.

Dette skal du
sige Ja og OK
til – så
slipper du for
at bruge
nøglekort
hver gang du
logger ind.



Dagligt brug – Personligt udlæg

Tryk på 
NEM ID –
Den skal 
du ALTID
vælge.

Brug din 
selvvalgte 
pinkode
(Den husker
dit cpr. Nr.)

For at oprette 
et personligt 
udlæg. Tryk på +
Øverst til højre.



Dagligt brug – Personligt udlæg

Udlægstype:
Står altid på 
Personligt udlæg

Godkender:
Vælg den 
administrative som 
bogfører for din 
afdeling. (bliver 
gemt til fremtidig brug)

Herefter tag billede af kvittering 
ved at vælge kameraet 

Du kan også vedhæfte tidligere
gemte billeder mv. (eks. Deltagerliste)
ved at vælge klipsen.

HUSK at kontrollere at billedet er læsbart
og indeholder alle relevante oplysninger
jf. Næstved Kommunes dokumentationskrav

Vælg derefter:



Dagligt brug – Personligt udlæg

Udfyld: 

Årsag/begrundelse
= posteringstekst:
En kort beskrivelse 
af formålet med dit køb

Brug enten forslagene 
eller skriv din egen tekst

Beløb
Beløbet på kvitteringen

Tekstkontering
Skal KUN udfyldes
hvis der kan vælges 
et punkt i 
drop-down menuen. 

Nederst i boksen har du mulighed
for at tilknytte en uddybende 
kommentar til købet
f.eks. Navne på deltagere
---------------------------------------------
Færdig med udlægget 

Tryk 

---------------------------------------------
Du kan også gemme som kladde
og fortsætte senere.

Tryk 

Find gemte kladder på forsiden.



Dagligt brug – Personligt udlæg

Dette billede fremkommer
når udlægget er gennemført
og sendt til godkendelse
hos den administrative.

Ved 
lægger udlægget sig her.
Hvor man senere
kan gå ind og efterbehandle.

- Udlægget er afvist, 
kontroller om det opfylder 
kravene. (kommer tilbage 
som en kladde)

- Udlægget afventer god-
kendelse af administrative.

- Udlægget er godkendt
og udbetalt.



Fejlmeddelser

Du mangler at 
indtaste beløb.

Du mangler at skrive i 
kommentarfeltet.

Du har skrevet fritekst
i tekstkonteringsfeltet.

Du mangler at 
vedhæfte dokumentation.


