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Navision Stat 7.1   ØSY/CRA/CPS/ 

TJO 

Opr. 31.08.16 

  
Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) 
 

Overblik 

Introduktion 

 

Dokumentet indeholder en installationsvejledning for det webservice lag, der skal 

anvendes ifm. den generiske integration mellem Navision Stat 7.1 og eksterne 

fagsystemer. Webservice-laget består af 2 typer webservices: en offentlig 

tilgængelig webservice og en intern webservice.   

 

Webservice til Generisk integrationssnitflade 7.1 er designet til Navision Stat 7.1, 

men kan benyttes sammen med Navision Stat 5.1.03 eller højere1. 

  

Denne vejledning beskriver ny installation af webservice til GIS.  

 

For installation af Navision Application Server (NAS) og konfiguration af 

Navision Stat regnskabet henvises til vejledninger omhandlende dette på: 

http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officielle-frigivelser/Navision-

Stat-71 

 

  

                                                 
1 Den kan ikke bruges til lavere versioner end Navision Stat 5.1.03. 

 

http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat-71
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat-71
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Målgruppe 

 

Installatøren. Der forudsættes her, at installatøren har administratorrettigheder og 

er bekendt med typisk SQL administration, IIS, netværksopsætning, optimering af 

server, interne sikkerhedspolitikker etc. 

Seneste ændring 

Publiceret første gang: 31.08.16 

Seneste ændring:          31.08.16 

 

Beskrevet og supporteret for: 

Windows Server 2012 R2. 

Versionering 

Denne installationsvejledning beskriver installation af GIS webservice, version 

7.00.00.01 for afvikling sammen med Navision Stat 7.1. Den sidste del af 

versionsnumret kan være ændret. 
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Copyright 

En delmængde eller hele emner i teksten af denne dokumentation til Microsoft 

Dynamics NAV er blevet ændret af Moderniseringsstyrelsen. 

© 2015 Microsoft Corporation and Moderniseringsstyrelsen. All rights reserved 
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Systemoverblik 

Den generelle integration til Navision Stat tilgås via et webservice lag, hvis 

arkitektur kan være som vist på nedenstående figur. 
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Client
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A NAS’er (WSG’er) bruges generelt til 

webservices, herunder straksbehandling ved 

forespørgsler på data

B NAS’er (GIS’er) bruges til webservice kald uden 

straksbehandling ved forespørgsler på data samt ved 

opsætning af automatisering uden webservice kald.  
 

Den generelle integration fungerer ved, at et eksternt system sender en xml 

forespørgsel via webservice laget og Navision Application Server (NAS) til et 

Navision Stat regnskab. Regnskabet returnerer et xml svar tilbage via NAS og 

webservice laget til det eksterne system.  

 

Webservicelaget består af 2 typer af webservices: en offentlig tilgængelig Frontend 

webservice, som kan ligge på DMZ serveren, og en intern Application webservice, 

som installeres på applikationsserveren. Bemærk at det er muligt at lave en 

flerstrenget arkitektur i modsætning til viste minimalistiske enstrengede. 

 

Den offentlige webservice kan tilgås af fagsystemer via https protokollen og har til 

opgave at validere eksterne brugere og regnskabsidenter, samt at sende 

forespørgslen videre til en intern webservice. Der kan være flere offentlige 

webservices og der kan være tilknyttet flere interne webservices til én offentlig 

webservice.  

 

For hvert fagsystem skal der oprettes en ekstern bruger, som systemet kan betjene 

sig af ved tilgang til den offentlige webservice. Gyldige regnskabsidenter skal 

oprettes i en konfigurationsfil til den offentlige webservice. Som regnskabsident 

anvendes EAN nummer. Til hvert EAN nummer registreres en URL til en intern 

webservice, som forespørgslen sendes videre til.  

 

Den interne webservice kaldes fra den offentlige webservice med en 

regnskabsident og xml forespørgslen og har til opgave at validere 

regnskabsidenten og sende forespørgslen videre til en NAS komponent via MS 

message queuing.  
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Gyldige regnskabsidenter (EAN numre) oprettes i en konfigurationsfil til den 

interne webservice. Til hvert EAN nummer skal der senere oprettes to eller flere 

NAS’er. Til hver af disse, skal der mindst oprettes 2 message queues – en 

indadgående og en udadgående. Hvis der er registreret flere indadgående og 

udadgående message queues anvendes den næste i rækken for hvert nyt kald af 

webservicen. 

 

Den interne webservice har desuden en ekstra metode til brug for validering af 

xml dokumenter. Denne metode kan kun anvendes internt.  
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Installation 

Før du går i gang 

 

Inden installationen startes skal følgende komponenter være installeret: 
 

Navision databaseserver 

 

 Microsoft Windows Server 2012 R2 og SQL Server 2012 SP2 

 

Applikationsserver 

 

 Microsoft Windows Server 2012 R2 

 Microsoft .NET Framework 4.5 

 Internet Information Server 

 Message Queuing 
 

DMZ server 

 Microsoft Windows Server 2012 R2 

 Microsoft .NET Framework 4.5 

 Internet Information Server 

 Message Queuing (Common og Active Directory Integration) 

 Server SSL certifikat  

 

Opret webservicebruger 

 

Webservicebrugeren bruges til at afvikle webservicene, det kan evt. være den 

samme som NASbrugeren. Webservicebrugeren kan være enten lokal eller domain 

bruger og skal have følgende opsætning: 

 

 Feltet ’User must change password at next logon’ skal ikke være markeret 

 Feltet ’User cannot change password’ skal være markeret 

 Feltet ’Password never expires’ skal være markeret 
Desuden skal brugeren være underlagt følgende policies: 

 ’Deny log on locally’ 

 ’Logon as a Service’ 
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Installation af webservices 

 

Installationen består af følgende step: 

 

1) Installation af webservice fra msi fil til en template installationsmappe 

2) Oprettelse af en eller flere instanser af webservicen 

3) Konfiguration af webservicen 

 

Punkt 1 og 2 er ens for begge webservices. I det efterfølgende anvendes den 

interne webservice som eksempel på forløbet af installation og oprettelse af en 

webservice instans. Punkt 3 beskrives særskilt for hver af de to web services. 

 

Hent installationsfilerne via GISWebserviceSetup Version 7.00.00.01 - 31. marts 

2015.msi, fra http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officielle-

frigivelser/Navision-Stat-71 

 

Udpak filen til et midlertidigt katalog. Filen indeholder installationsfiler for hhv:  

 Intern webservice: NSInternalIntegrationServiceInstall.msi 

 Offentlig webservice: NavisionStatIntegrationServiceInstall.msi 

 

Installation af webservice fra msi fil til en template installationsmappe 

Installationsprogrammet køres. Bemærk at det selv vælger det at installere 

installationsmappen på det drev der er mest plads på. Ret evt. stien til C-drevet, fx 

C:\GIS Webservice 7.00.00.01 Install. 

 

Oprettelse af en eller flere instanser af webservicen 

 

Den ovennævnte mappe indeholder mapperne for de 2 webservices. Disse er 

skabelonmapper som kan anvendes til at lave flere instanser af webservicene. 

 

Dette gøres ved at kopiere mapperne NavisionStatIntegrationService og 

NSInternalIntegrationService til placeringen for websites, typisk 

C:\inetpub\wwwroot, men det behøver ikke være der. 

 

Opret derefter de 2 webservices i IIS Manager. 

I eksemplet tages udgangspunkt i NavisionStatIntegrationService, men det samme 

skal også gøres for NSInternalIntegrationService. 

 

Højreklik på mappen NavisionStatIntegrationService i det site den tilhører. 

Vælg Convert to Application: 

 

http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat-71
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat-71
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Tryk på Select knappen og vælg den Application pool som hedder .NET v4.5. 

Tryk derefter OK. 

 

Til sidst skal webservicen konfigureres til at køre under en servicebruger. 

Man kan med fordel anvende den samme bruger som til transportlaget. 
Hvis en sådan bruger endnu ikke er oprettet, skal brugeren i sikkerhedspolitikken 
have rettigheder til Log on as a batch job og Log on as a service. 

 

Marker den oprettede webservice NavisionStatIntegrationService og åbn 

Authentication. 

Marker ASP.NET Impersonation og vælg Edit. 
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Tryk på Specific user og vælg Set. 

Udfyld med den oprettede servicebruger og password og tryk OK 2 gange. 

Tjek også at ASP.NET Impersonation er Enabled. 

 

Giv webservicebrugeren og IIS_IUSRS ”modify” rettigheder til den mappe hvor 

servicen er installeret. IIS_IUSRS 

 

Opret MS Message Queues 
 

Den interne webservice kan håndtere et eller flere regnskaber og for hvert 

regnskab, skal der være installeret to eller flere NAS’er. Forbindelsen mellem et 

regnskab (og tilhørende NAS) og den interne webservice er MS Message Queues. 

MS Message Queues skal oprettes på den Windows server, som den interne 

webservice er installeret på, og derefter registreres i webservicens konfigurationsfil 

ServiceList.config.  

 

MS Message Queues oprettes i par, dvs. to message queues der anvendes til 

”request” og to andre til ”response”. Navngivningen af MS Message Queues skal 

koordineres med NAS installationen. 

 

Bemærk: at der er restriktioner på hvilke navne, der kan anvendes til NAS’er. Se 

installationsvejledningen til NAS på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, ’GIS 

web service og automatiseret filindlæsning via NST’ 

http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officielle-frigivelser/Navision-

Stat-71 

 

Start Windows 

programmet 

”Computer 

Management”. 

Ekspander 

noderne 

“Services and 

Applications” -> 

“Message 

Queuing”. 

Højreklik noden 

“Private Queues” 

og vælg “New” -

> “Private 

Queue”. 

 
 

http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat-71
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat-71
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Indtast navn på 

message queue og 

tryk på OK. 

 

 

Højreklik på den 

oprettede 

message queue og 

vælg 

”Properties”. 
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Vælg faneblad 

”Security”. 

 

 

Tilføj webservice 

brugeren, NAS 

NST brugeren, 

samt gruppen 

IIS_IUSRS og til 

dem ”Full 

Control” 

Når man giver 

rettigheder bliver 

ens egen bruger 

også tilføjet. 

Tilføj evt. andre 

brugere, da det 

ellers kun vil være 

en selv der kan 

administrere 

rettighederne 

bagefter. 

 Tryk på OK. 

Gentag 

ovenstående for 

de 3 resterende 

køer. 
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Konfiguration af intern webservice 
 

Konfiguration af den interne webservice består af følgende trin: 

 Registrering af MS Message Queues i konfigurationsfilen 

ServiceLists.config 

 Ret konfigurationsfilen Web.config 
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Registrering af message queues til intern webservice 

 

 

Den interne webservice leveres med en konfigurationsfil ServiceLists.config (placeret i 

webservicens rod mappe). 

Denne indeholder en template i en xml struktur for registrering af de Message Queues som 

webservice instansen skal kunne aktivere. 

En webservice instans kan håndtere en eller flere regnskaber. For hvert regnskab skal der findes 

<companyQueue> node og tilhørende undernoder. Templaten indeholder én <companyQueue> 

node. 

Følgende undernoder skal udfyldes: 

 <companyIdentifier> Indsæt EANnummer for det aktuelle regnskab.  Regnskabets 

EAN nummer kan findes fra Navision Stat skærmbilledet som vist nedenfor. 

 <queueType> skal indeholde tekststrengen ”online” eller ”batch”. 

 <messageQueue> med attributterne: 

queueNumber=”fortløbende messageQueue nummer” (skal være entydigt) 

requestQueue=”navn på message queue til brug for request” 

responseQueue”navn på message queue til brug for response” 

Der kan oprettes en eller flere <messageQueue> linier for hver <queueType>. Fx én for hvert 

eksternt system. 

 

Regnskabs EAN nummer findes i Navision Stat i Integrationsopsætningen: 

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration 
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Eksempel på udfyldt registrering af message queues i konfigurationsfilen ServiceLists.config. 
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Ret konfigurationsfilen Web.config til intern webservice 

 

 
 

Web.config er den generelle konfigurationsfil for en webservice.  

Ret stien til ”MessageTempFiles” og giv både webservicebrugeren, NAS NST brugeren og 

gruppen IIS_IUSRS modify rettigheder til folderen. 

De øvrige defaultværdier skal normalt ikke rettes med mindre servicen fejler. 

 

Alt efter mængden af data, der forespørges på, kan blive tale om at justere på TimeOut-værdier og 

evt. diverse Size- og Length-værdier mv. 

 

I forbindelse med fejlsøgning kan der ændres på følgende: 

 

<appSettings> noden indeholder værdier for opsætninger der anvendes af den interne webservice.  

Webservicen har mulighed for at udføre logning, som styres af følgende opsætninger: 

  <add key="ErrorLogging" value="true"/> der logges, hvis der opstår en fejl ved afvikling af en 

webservice metode. Dette er deafult opsætning. 

 

  <add key="TraceLogging" value="false"/> hvis TraceLogging sættes = “true” logges altid, ellers 

afhænger logning af ErrorLogging.    

 

  Hvis både ErrorLogging og TraceLogging sættes = ”false” udføres ingen logning. 

 

  <add key="DatastreamLogging" value="false"/> webservicen dumper xml-request og xml-

response til en fil, som webservicen transporterer til hhv. fra NAS. 

 

Logning og xml dump udføres til filer, der placeres i mappen ”Log” under webservicens 

rodmappe. Filnavne indeholder aktuel dato og tid. 
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Angiv den interne webservice i Navision 
 

Ved udveksling via webservices sker der automatisk en validering af udvekslet 

xml, men ved manuel import af xml-filer, skal den eksterne webservice registreres 

i Navision Stat såfremt man ønsker validering. 

 

I så fald skal url’en angives i GIS integrationsopsætningen: 

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Generisk 

Integration 

 

 
 

Opret ekstern bruger til webservice 
 

Den offentlige webservice kræver, at et klientprogram angiver en ekstern bruger i 

kaldet til webservicen. Denne bruger kan oprettes som lokal eller domain bruger 

og skal være medlem af Windows gruppen ”GISgroup”. Der skal oprettes en 

bruger for hvert eksternt fagsystem. 

 

Den eksterne bruger skal have følgende opsætning: 

 Det foreslås at navngive kontoen det eksterne fagsystem indgår i navnet 

f.eks ”RAY_User” 

 Feltet ’User must change password at next logon’ skal ikke være markeret 

 Feltet ’User cannot change password’ skal være markeret 

 Feltet ’Password never expires’ skal være markeret 
Desuden skal brugeren være underlagt følgende policies: 

 ’Deny log on locally’ 

 ’Logon as a Service’ 
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Opret gruppen ”GISgroup” og vælg members 
 

Opret Windows gruppe. 

 

Start Windows 

programmet ”Computer 

Management”. 

Ekspander noderne 

“System Tools" -> 

“Local Users and 

Groups”. 

Højreklik noden 

“Groups” og vælg 

“New Group”. 

 

Navngiv Windows 

gruppen ”GISgroup”. 

Kun brugere, der er 

medlem af gruppen 

”GISgroup” får adgang 

til at anvende den 

offentlige webservice. 

 

Tryk på ”Add” 
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Tilføj den eksterne 

bruger til Windows 

gruppen ”GISgroup”. 

 

Vælg den rette 

”Location” 

Indtast navnet på den 

eksterne bruger 

Tryk ”Check Names” 

og se at brugeren bliver 

fundet. 

Tryk ”OK” og ”Close” 
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Konfiguration af offentlig webservice 

Registrering af de interne webservices i den offentlige webservice 

Den offentlige webservice er en frontend webservices, der sender forespørgslen 

fra klient programmet videre til en intern webservice, som udfører den egentlige 

integration til NAS. Det er muligt at vælge mellem flere interne webservices ud fra 

en liste over interne webservices. For hver intern webservice registreres EAN 

nummer og URL til intern webservice.  

 

 

Registrering af de interne webservices som den offentlige webservice skal kunne fordele 

forespørgslen videre til, udføres i konfigurationsfilen ServiceLists.config (placeret i webservicens 

rodmappe). Ovenstående figur viser den medfølgende xml-template. 

For hver registrering af en intern webservice oprettes noden <companyEndpoint> med følgende 

undernoder: 

  <companyIdentifier> EAN nummer, der identificerer et Ragnskab 

  <companyEndpointAddress> URL adresse på intern webservice. 

 

Figuren viser et eksempel på registrering af 2 interne webservices. 
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Ret konfigurationsfilen Web.config til offentlig webservice 

 

 
Der skal ikke tilføjes sti til files kataloget. Se ellers beskrivelsen under den interne webservice. 
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Check server certifikat 

Den offentlige webservice kræver at der er installeret et SSL certifikat på den Windows server, som 

webservicen er installeret på. Check at certifikatet er installeret i Certificates konsollen. 

Start Windows 

programmet ”IIS 

Manager”. 

Højreklik på 

Default Web Site 

og vælg Edit 

Bindings… 

 

Marker https og 

vælg Edit…  

 

Vælg det rigtige 

certifikat under 

SSL certificate og 

tryk OK. 
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Eksempel på 

certifikat. 

 

Eksempel på 

certifikatdetaljer. 
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Marker sitet for 

den eksterne 

webservice og 

dobbeltklik på SSL 

Settings. 

Sæt hak i Require 

SSL og tryk på 

Apply. 

 
 

Log-on oplysninger til ekstern fagsystem 
 

Flg. oplysninger skal videregives til det lokale fagsystem: 

Username (Ekstern bruger): fx RAY_User 

Password: til denne bruger 

EAN lokation: Fx: 5798009811370 

Endpoint til den offentlige webservice, fx http://attain-

38/NavisionStatIntegrationServiceTest/NavisionStatIntegrationService.svc 

Afinstallation af Webservice til Generisk integrationssnitflade 7.1 

Hvis du ønsker at afinstallere Webservice til Generisk integrationssnitflade 7.1 kan 

det gøres på flg. måde: 

 

1. Installationsmappen kan fjernes med msi-filen eller uninstall or change a 

program. 

2. Webservices fjernes med ”Remove” på IIS’en. 

3. Mapper til webservices kan fjernes i ”Windows Explorer”, når services er 

fjernet i IIS. 

 

http://attain-38/NavisionStatIntegrationServiceTest/NavisionStatIntegrationService.svc
http://attain-38/NavisionStatIntegrationServiceTest/NavisionStatIntegrationService.svc

