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1.0 Innledning 
Kuben er et excelbasert verktøy for ledere og økonomifunksjonen for analyse av regnskaps- og 

budsjettdata. Datagrunnlaget blir hentet fra OA og Buddy. I tillegg er forventede årsverk fra Buddy 

inkludert i Kuben.  

2.0 Tilgang  
For å få tilgang til Kuben må man fylle i et brukertilgangsskjema. Dette er tilgjengelig på webben på 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/okonomistyring/budsjett-og-

prognoser/index.html som nettskjema. Fyll i alle obligatoriske felt og send skjemaet. Nye brukere vil 

motta en mail som bekrefter at man har fått tilgang til systemet, hvem som skal kontaktes ved 

spørsmål og lignende.  

Om det skulle være behov for å endre oppsettet på brukertilgangen, fyll i brukertilgangsskjemaet 

som nevnt over. Vennligst spesifiser at det er en endring av eksisterende konto og hva som ønskes 

endret.  

3.0 Innlogging og viktig informasjon 

3.1 Innlogging  

For å logge inn i Kuben første gang, trykk på Start knappen nederst til venstre på skjermen. Velg din 

maskin som vist under.  

 

Trykk på “Map network drive”.  
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Velg/fyll i følgende informasjon: 

Drive: Y: (Det er viktig å benytte Y: for å sikre at linkene til Kuben oppdateres korrekt) 

Folder: Skriv inn \\kant\sa-oepa-oko-rapp 

Trykk deretter på Finish.  

file://///kant/sa-oepa-oko-rapp
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Mappen som inneholder Kuben er da tilgjengelig på Y: driven. 

Vennligst merk at det noen ganger kan ta litt tid fra tilgang er gitt, til det er mulig å legge til mappen 

på maskinen. Prøv i så fall igjen om omtrent 30 minutter. Om det fortsatt ikke fungerer, svar på 

mailen som bekreftet brukertilgangen.   

3.2 Oppsett og oppdatering av data 

Etter at Kuben er lagt til maskinen, åpner du mappen ved å dobbeltklikke på Y: 

 

Du får da tilgang til de enkelte enhetenes mapper. Dobbeltklikk på din enhet.  
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Kuben er tilgjengelig på første siden og ligger utenfor mappene. Den heter enhetsnavn.xlsx,  f. eks 

od.xlsx. Vanligvis vil Kuben inneholde data for inneværende år, historikk fra de siste 5 årene samt 

langtidsbudsjettet. På noen fakultet har man imidlertid delt Kuben i mindre Kuber for å øke 

hastigheten ved oppdatering grunnet stor datamengde. De vil være merket med fakultet og antall år, 

som f. eks mn-3år.xlsx og mn-6år.xlsx.  

 

Dobbeltklikk på excel dokumentet og Kuben vil åpne seg.  
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3.2.1 Åpne Kuben via Kiosk 

Om man skal åpne Kuben via kiosk, gå til https://kiosk.uio.no/RDWeb/Pages/en-

US/login.aspx?ReturnUrl=default.aspx og logg inn. Få til arkfanen Administration, og dobbeltklikk på 

Excel 2010-økonomi.  

 

Excel arket vil åpne seg. Gå til File og velg Open. Det er da viktig at Y: er tilgjengelig under Computer. 

Om den ikke er det, må den mappes opp.  

 

For å mappe den opp, marker Computer og høyreklikk. Velg Map network drive. Legg inn tilsvarende 

informasjon som  i punkt 3.1 og trykk Finish. Mappen skal deretter være mappet opp og tilgjengelig 

under Computer.  

https://kiosk.uio.no/RDWeb/Pages/en-US/login.aspx?ReturnUrl=default.aspx
https://kiosk.uio.no/RDWeb/Pages/en-US/login.aspx?ReturnUrl=default.aspx
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Trykk på Y:, og velg ønsket fil. Den vil da være åpen via kiosk.  

 

 

Husk å lukke excel arket etter bruk.  
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3.3 Oppdatering av Kuben 

Før man begynner å benytte Kuben er det viktig å sikre at alle linker er oppdatert. Det gjør man ved å 

trykke på sikkerhetsadvarselen. Dette må gjøres hver gang man logger inn i Kuben. Merk at det kan 

være ulike advarseler avhengig av versjonen på den enkelte maskin.  

 

I venstre hjørne ser man når Kuben ble oppdatert sist. 
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Om man ønsker å oppdatere Kuben for å inkludere den siste tilgjengelige informasjonen, stå i pivot 

tabellen og høyreklikk. Velg refresh. Om du får en feilmelding, se 3.3.1 Feilmeldinger ved oppdatering 

av Kuben.  

 

Kuben vil da være oppdatert med gårsdagens regnskapstall. Skriv inn dagens dato under Oppdatert 

og lagre dokumentet ved å trykke på Save. Merk at om det er gjort endringer i Buddy (UiOs 

budsjetteringsverktøy) som er overført til Kuben, vil Kuben også være oppdatert med de tallene. 

Årsverkene fra Buddy oppdateres sammen med de økonomiske dataene.  

Selve pivot tabellen kan se ulik ut fra enhet til enhet. Flere enheter har valgt å lage maler på faste 

rapporter, og kan ha disse i ulike arkfaner. Under er et eksempel på OD sitt oppsett.  
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3.3.1 Feilmeldinger ved oppdatering av Kuben 

En av de vanligste feilene ved oppdatering av Kuben er kø. Det er to varianter av feilmeldinger: 

1)  

 

 

2) 

  

Trykk på OK. Ved kø anbefaler vi å vente litt og prøve å oppdatere litt senere. Dette oppleves som 

regel hyppigere ved tertialavslutninger og lignende når det er stor pågang.  
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3.4 Flere brukere samtidig 

Kuben kan brukes av flere samtidig. Om man prøver å åpne Kuben mens den er i bruk av andre vil 

man få en melding om dette. Velg Read only, og Kuben vil åpne seg.  

 

 

3.5 Andre mapper 

Det er tre mapper tilgjengelig på fakultetsnivå. Under ser vi litt kort på hva de enkelte mappene 

inneholder. 

 

3.5.1 Buddy 

Buddy mappen inneholder fakultetets Buddy, som er UiOs budsjettverktøy. For mer informasjon om 

Buddy og de enkelte undermappene, vennligst se brukerveiledningen på http://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/okonomi/okonomistyring/budsjett-og-prognoser/index.html.  

3.5.2 Data- koblinger 

Denne mappen benyttes kun av Kubens administratorer. 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/okonomistyring/budsjett-og-prognoser/index.html
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/okonomistyring/budsjett-og-prognoser/index.html
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3.5.3 Personlige tabeller 

I personlige tabeller kan man lagre egne tabeller eller maler. Merk at om man lagrer Kuben på 

områder utenfor Y: vil det kunne medføre feil i linkene slik at man ikke får korrekt informasjon. Husk 

at mappen for personlige tabeller skal være ryddig, og tabeller som ikke benyttes skal slettes! 

 

4.0 Bruk av Kuben 
Når man åpner Kuben vil man komme direkte inn i en Pivot tabell hvor man kan analysere en stor 

mengde data på en rask og enkel måte. Vanlig pivotfunksjonalitet blir benyttet til analysering av data 

i tabellen.  Med «drag and drop» kan man velge ulike verdier fra Report filter eller PivotTable Field 

list og inkludere de i pivot tabellen som blir oppdatert med en gang. Dette kapittelet gir mer 

informasjon om hvordan man benytter pivottabeller for analyse og noe nyttig informasjon spesifikk 

for Kuben. 

 

Husk at det er viktig å oppdatere tabellen om man ønsker å få de siste regnskaps og budsjett tallene. 

Se vedlegg 1 for en detaljert beskrivelse av de enkelte valgmulighetene/parametrene i pivotlisten. 

Merk at selve pivot tabellen kan se ulik ut fra enhet til enhet avhengig av hva man analyserte sist. 

Flere enheter har valgt å lage maler på faste rapporter, se mer informasjon i kapittel 5.  

Om man ikke får opp Pivot Table field list har man to muligheter. Enten kan man trykke i Pivot 

tabellen.  
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Eller så kan man trykke på Options og Field List for å få opp tabellen.  

 

4.1 Report filter 

I report filter kan man velge å filtrere informasjonen man ser i pivottabellen under. Man kan f. eks 

velge å vise ett år eller et prosjekt.  
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Noen sentrale filtre man bør være obs på er: 

Motpart: skiller mellom posteringer som er interne og eksterne. 0 betyr at posteringen er ekstern. 1 

betyr intern transaksjon. 99 brukes av regnskap for avregning. Vanligvis velger man å krysse av både 

for 1 og 0.  

Art res/bal: gir informasjon om resultat og balanseposter. Det er vanlig å filtrere på resultat om man 

ikke skal analysere balansepostene spesielt.  

Periode: gir informasjon om månedene 1-12. 13 er en justeringspost og skal ikke benyttes av 

enhetene. Blank benyttes om man ønsker informasjon om Prog/LTB (årsprognosen), årsbudsjettet og 

årsregnskapet. 

Velg ulike felter fra PivotTable Field list på høyre side ved å trekke det aktuelle feltet til Report filter, 

og de vil bli tilgjengelige i Report filter og i listen over pivottabellen. For å filtrere på de enkelte 

feltene, trykk på pilen på høyre side av feltet.  

 

Man ser da alle tilgjengelige alternativ man kan velge mellom. Man kan da enten markere et valg, 

eller velge Choose multiple items og krysse av i flere bokser for å inkludere flere f. eks år eller 

prosjekter i analysen.  
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Når man har filtrert data i Report filter så vil man se et lite filter i nedtrekkslisten. Pivottabellen blir 

oppdatert med en gang man har gjort en endring i filteret. Husk å ta vekk filteret om man ønsker 

annen informasjon, eventuelt sjekke om det er filtre på om man ikke synes informasjonen stemmer 

overens med forventet resultat. 
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4.2 Column Labels 

I column labels legges overordnet informasjon om de ulike kolonnene. Det kan f. eks være praktisk 

om man ønsker å sammenligne ulike verdier over flere år som i eksempelet under hvor man kan se 

på regnskapet og budsjettet for 2010 og 2011.  

 

4.3 Row Labels 

Row Labels spesifiserer hva man ønsker å se verdien av. Velg ulike alternativer i PivotTable Field list. 

For mer informasjon om de enkelte feltene, se vedlegg. I eksempelet under har man valgt å se på en 

grov oversikt over økonomien.  
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Man kan også velge å legge til flere rader under Row Labels, f. eks for å se regnskap og budsjett på 

fakultets eller instituttnivå. De ulike feltene vil bli vist ihht den valgte rekkefølgen i Row labels.  
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4.4 Values  

I Values legger man informasjonen man ønsker å se verdien av. Dette kan f. eks være regnskap eller 

budsjett eller hvor mye man har brukt på en enkelt leverandør i en periode. 

 

Man kan enten summere informasjonen (sum) eller telle (count) informasjonen. Hvilken som er valgt 

vil stå før verdien som er valgt f. eks Count of regnskap. Merk at når man legger til nye verdier under 

values blir vanligvis Count automatisk valgt. For å endre dette, trykk på pilen på høyre side av den 

verdien som skal endres.  
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Velg Value field settings nederst i listen. Her endrer man til den verdien man er interessert i og 

trykker på Ok.  

 

Feltet vil da bli oppdatert i Values feltet og pivottabellen vil bli oppdatert med den nye 

informasjonen.  
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5.0 Tips 
Under følger noen tips til hvordan man kan benytte fleksibiliteten i Kuben.   

5.1 Mal  

Om man har en spesiell rapport som man ofte benytter kan det være en fordel å lage en mal slik at 

man slipper å lage rapporten på nytt hver gang. Da er det tilstrekkelig å oppdatere tabellen for å få 

den siste informasjonen. Malene legges under Personlige tabeller. Om det er maler som benyttes på 

fakultets eller institutt nivå bør de samles i en egen mappe under Personlige tabeller, eventuelt i en 

personlig mappe. Vi anbefaler å holde mappen så ryddig som mulig.  

Husk å først oppdatere alle linker om det ikke er gjort. Spar dokumentet under Personlige tabeller og 

i korrekt mappe, og gi det et passende dokumentnavn.  

Bygg deretter oppsettet som er ønskelig som mal i pivottabellen som vanlig.  Når du er fornøyd med 

oppsettet, marker pivottabellen og filteret og kopier det over i et nytt ark.  
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Lim inn malen i det nye arket. Pivottabellen vil da være tilsvarende som på førstesiden. Det vil være 

mulig å gjøre endringer i både det nye regnearket og på førstesiden avhengig av behov. Det er også 

mulig å lage flere maler i et regneark. Benytt førstesiden til å lage nye maler, og kopier oppsettet til 

et eget ark i dokumentet. 
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5.2 Endre rekkefølge på radene 

Om man ønsker å endre rekkefølge på informasjonen i Row Labels er det mulig ved å markere den 

enkelte verdien og høyreklikke.  

 

Velg Move i nedtrekksmenyen, og velg om man ønsker å flytte feltet opp, ned eller lignende.  

 

Listen vil oppdateres med en gang endringen er gjort i tabellen.  
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5.3 Akkumulert resultat 

Det er to metoder for å finne akkumulert resultat i excel.  

5.3.1 Grand total på rad nivå 

Stå i et hvilket som helst felt i pivot tabellen og klikk på høyre musetast.  
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Velg PivotTable Options.  

 

 

Velg arkfane Totals & Filters, og kryss deretter av for Show grand totals for rows. Trykk ok.  

 

 

Akkumulert resultat for den enkelte raden blir vist i siste rad.  
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5.3.2 Vise akkumulert resultat istedenfor isolert resultat per år 

Stå på den raden i pivottabellen som du ønsker å akkumulere, og klikk på høyre musetast. I dette 

tilfellet ønsker vi akkumulert resultat, og står derfor i Grand total.   

 

Velg Value Field Settings.  



Universitetet i Oslo Veiledning Kuben, versjon 1.1 28 

Administrativ støtte  06.07.2016  

 

Velg arkfanen Show value as. I Show values as står Normal når man viser isolert resultat per år.    

 

 

Trykk på menyen under Show values as, og velg Running total in. Vi ønsker i dette tilfellet å få tallene 

akkumulert på år, så velg År i Base field. Trykk deretter på ok.  



Universitetet i Oslo Veiledning Kuben, versjon 1.1 29 

Administrativ støtte  06.07.2016  

 

 

Det akkumulerte resultat vil bli synlig under Grand total.  

 

 

Husk å endre oppsettet til Normal om du ikke lenger ønsker å vise det akkumulerte resultatet.  
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5.4 Beholde/ekskludere noe informasjon for videre analyse 

Om man ønsker å inkludere eller ekskludere informasjon fra den videre analysen er det mulig ved å 

markere den eller de linjene det gjelder. Høyreklikk og trykk på Filter i nedtrekksmenyen.  

 

Velg Keep Only Selected Items om man ønsker å beholde informasjonen eller Hide selected items om 

man vil ekskludere informasjonen.  

 

De markerte linjene vil bli beholdt/ekskludert og man har da mulighet til å analysere informasjonen 

videre f. eks ned på linjenivå.  
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For å fjerne dette filteret kan man trykke på filterknappen og velge Clear filter.  
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5.5 Sortere på beløp 

Om man f. eks ønsker å se på alle leverandørene hvor man har handlet for mer enn 100 000 kr kan 

man finne det ved å se på leverandør og regnskap.  

 

Stå i leverandør kolonnen, høyreklikk og velg Filter, og deretter Value Filters.  

 

Da kan man velge ulike alternativer, i dette tilfellet ønsker man å sortere på alle leverandører hvor 

man har handlet for mer enn eller lik 100 000kr. Trykk deretter ok.  

 

Tabellen vil da bli oppdatert.  
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For å sortere listen fra størst til minst kan man stå i et av beløpsfeltene og høyreklikke. Deretter 

velger man sort, og Sort largest to smallest.  

 

Merk at om man benytter dette filteret og man har valgt flere år ser man på totalen for de valgte 

årene. Det er også mulig å velge andre alternativer som f. eks å se på beløp mellom f. eks 50 000 og 

100 000 ved å velge andre alternativer i nedtrekksmenyen.  
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5.6 Grafer 

Om man ønsker å visualisere resultatet via grafer velg arkfanen Insert og velg deretter hvilken type 

graf det er ønske om.   

 

Den valgte grafen vil bli vist i et eget bilde og det er mulig å endre grafer, farger og lignende på 

grafen. 
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5.7 Tall i hele tusen 

Om man ønsker å se tallene i hele tusen, så marker det aktuelle feltet og trykk på piltasten under 

Number for å komme til Format cells. 

 

Velg custom, under Type skriv # ### eller finn den i nedtrekksmenyen og trykk Ok.  
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Pivot tabellen vil oppdateres med tall i tusen.  
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6.0 Kontakter 
Ved spørsmål til Kuben, ta kontakt med ads-spp-okonomi@admin.uio.no.  

7.0 Historikk 

Versjon Dato Forfatter Beskrivelse av endring 

0.9 01.08.2011 Marianne 

Flesland 

Orginalversjon 

1.0 14.03.2012 Marianne 

Flesland 

Oppdatert med årsverksdata og brukertilgang via nettskjema 

1.1 22.07.2014 Marianne 

Flesland 

Gjort noen små presiseringer i teksten samt endret ØPA til 

Administrativ støtte.  

1.1.1 04.11.2014 Marianne 

Flesland 

Endret mappenavn fra \\platon\oepa-oko-rapp til \\kant\sa-

oepa-oko-rapp 

1.1.2 13.07.2015 Marianne 

Flesland 

Endret linkene til nettsiden.  

1.1.3 06.07.2016 Marianne 

Flesland 

Generell gjennomgang, noen mindre justeringer i teksten 

 

8.0 Vedlegg 

8.1 Tilgjengelige felt i Pivotlisten 

Art- gir informasjon om art på firesiffernivå og betegnelsen på arten f. eks 5180 Feriepenger 

Art inntekt / kostnad- spesifiserer hva som er inntekter og kostnader.  

Art overført-innt-kost- gir informasjon om overført fra i fjor, inntekter, investeringer & videresalg, 

personalkostnader, driftskostnader og balanse.  

Art_NFR_rapp- rapportoppsett ihht artsgrupperingen til NFR 

Art_Res/Bal- gir informasjon om resultat og balanse. Mye brukt til filtrering slik at man kun ser f. eks 

resultat.  

Artsgruppe- grupperer artene i grupper med tosiffer, f. eks 35 Uopptjent inntekt 

Artsklasse- grupperer artene i grupper med ett siffer, f. eks 3 Salgs- og driftsinntekter 

mailto:ads-spp-okonomi@admin.uio.no
file://///platon/oepa-oko-rapp
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Artskode- gir informasjon om art på firesiffernivå.  

Artsrapport styringskart- artsgruppering som er noe mer detaljert enn Art-overført-innt-kost. Denne 

rapporten tilsvarer den økonomiske rapporten i Styringskartet.  

Bidragsyter- gir informasjon om hvem som er bidragsyter for den aktuelle inntekt eller kostnad. Det 

kan være basis, NFR, andre statlige enheter eller lignende.  

Bilagskategori- gir informasjon om hva slags bilag inntekten/kostnaden er. Det kan være fast, 

omposteringer, utgående fakturaer og lignende.  

Budsjett- gir budsjett tallene fra gjeldende periode. Dataen kommer fra ADI og inkluderer 

inneværende års budsjett (inkludert eventuelle budsjettkorrigeringer) og tidligere års budsjett. 

Dato_postert- gir informasjon om datoen bilaget er postert i OA 

Effektiv_dato- gir informasjon om datoen som bilaget gjelder fra. Effektiv dato på prognosen er satt 

til neste tertialinnlevering.  

Fakultet- viser de ulike fakultetene. Denne er i utgangspunktet kun aktuell for UiO kuben da 

fakultetskubene kun inneholder informasjon fra de enkelte fakultet.  

Finansiors oh SUM- avtalt overhead med prosjekteier 

Forsys_bilagsnummer- gir informasjon om forsystemets bilagsnummer  

HB_bilagsnummer- gir informasjon om bilagsnummeret i hovedboken.  

Inntektskategori- Viser inntektskategoriene, bevilgning, basis og oppdrag.  

Institutt- viser de ulike instituttene 

Kategori- gir mer detaljerte grupperinger innen kostnader 

Kostnadsspes Finansiering – angir prosjektets finansieringsprinsipp, andelsmessig eller 

kostnadsspesifikk.   

Leverandør- gir informasjon om de ulike leverandørene 

Linjebeskrivelse- gir informasjon om linjebeskrivelsen på det aktuelle bilag eller kommentarfeltet i 

Buddy.  

Motpart- skiller mellom posteringer som er interne og eksterne. 0 betyr at posteringen er ekstern. 1 

betyr intern transaksjon. 99 brukes av regnskap for avregning. 

Periode- gir informasjon om måned 1-12. 13 er en justeringspost og skal ikke benyttes av enhetene. 

Merk at man også må inkludere blank om man ønsker å få informasjon om Prog/LTB, årsbudsjettet 

og årsregnskapet.  

Pro dekningsbidrag- dekningsbidrag for de enkelte prosjekt 
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Pro EA %- egenandelsprosent for de enkelte prosjekt 

Pro eiersted- eiersted for de enkelte prosjekt 

Pro gyldig fra- det enkelte prosjekt er gyldig fra  

Pro gyldig til- det enkelte prosjekt er gyldig til 

Pro planlagt EA- planlagt egenandel for det enkelte prosjekt 

Pro totalramme- det enkelte prosjekts totalramme 

Prog/LTB- gir informasjon om prognosen og langtidsbudsjettet. Dataene kommer fra Buddy.  

Prosjekt- viser prosjektnummer og navn på de enkelte prosjekt 

Prosjektansvarlig- Prosjektansvarlig for det enkelte prosjekt 

Regnskap- gir regnskapstallene fra gjeldende periode. Dataen kommer fra OA.  

SKO- koder- gir informasjon om SKO kodene til de ansatte 

Sted- viser stedkode og stednavn 

Stedkode- viser stedkoder 

Stillingskategorier- grupperer de ulike SKO kodene i henhold til ulike kategorier, f. eks administrative 

stillinger.  

Tiltak- gir informasjon om de enkelte tiltak og tiltaksnummer 

Tiltakskode- gir informasjon om tiltakskoden 

VIT- 1-5- er ulike grupperinger av vitenskapelige årsverk som blir benyttet til resultatindikatorene. De 

gir informasjon om antall årsverk i de 5 ulike kategoriene. F. eks er VIT-4 alle Utdannings-, forsknings 

og formidlingsstillinger. En oppdatert oversikt over de ulike VIT er tilgjengelig i Styringskartet i 

arkfanene Definisjoner Resultatsindikatorer.  

År- viser tilgjengelige år 

Årsbud- gir informasjon om årsbudsjettet. Informasjonen kommer fra ADI og er tilgjengelig for 

inneværende år og tidligere år. Merk at man kun får denne informasjonen om man søker på hele år. 

Årsreg-gir informasjon om årsregnskapet. Informasjonen kommer fra OA og er tilgjengelig for alle 

avsluttede perioder. Merk at man kun får denne informasjonen om man søker på hele år. 

Årsverk- gir informasjon om antall årsverk. Denne inkluderer forventede tall fra Buddy. Merk at man 

kun får denne informasjonen om man søker på hele år.  


