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Beskrivelse af ny Navision Stat funktionalitet 

Afsnittet beskriver de samlede rettelser som forskellen mellem Navision Stat 

7.0.01 og 71. Bemærk at bilag A indeholder en liste over opdaterede bruger- og 

installationsvejledninger. 

Generelt 

Nedenstående afsnit beskriver de ændringer, der har konsekvens for flere moduler 
på tværs af Navision Stat, eller som har karakter af mindre rettelser, uden afledt 
konsekvens for den daglige bruger. 

IN02703 Markering for ny version 
Løsningen er markeret for ny Navision Stat version NS7.1, såfremt, der klikkes på 
Applikationsmenu1/Hjælp/Om Dynamics NAV. 
 

 
 
Versionen fremgår ligeledes af ’Versionsoversigten’ ved korrekt afviklet 
opgradering via VMS (Versionsstyringsfunktionaliteten). 
  

                                                 
1 Blå firkant med hvis trekant – øverst til venstre. 
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IN02701 Opdatering til nyeste applikationsroll-up fra MS pr. 06.01.2016 

Med Navision Stat 7.1 opgraderes til nyeste applikationsroll-up fra Microsoft til 

NAV2013R2, hvilket betyder, at der skiftes fra CU11 til CU26. 

 

For detaljeret beskrivelse af disse ændringer henvises til ’Platforms- og 

applikationsændringer udviklet ved Microsoft, implementeret ved 

Moderniseringsstyrelsen’. Dokumentet kan hentes her: 

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

Stat-71 

IN02702 Opdatering til nyeste platformsroll-up fra MS pr. 06.01.2016 

Med Navision Stat 7.1 opgraderes til nyeste platformroll-up fra Microsoft til 

NAV2013R2, hvilket betyder, at der skiftes fra CU15 til CU26. 

 

For detaljeret beskrivelse af disse ændringer henvises til ’Platforms- og 

applikationsændringer udviklet ved Microsoft, implementeret ved 

Moderniseringsstyrelsen’. Dokumentet kan hentes her: 

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

Stat-71 

IN02790 Implementering af muligt SQL serversplit ifm. MT 

Ifm. forberedelse for Multitenancy-enabling af en Navision Stat database, hvor det 

bliver muligt, at flere databaser deler den samme applikationslogik, for 

efterfølgende systemmæssig vedligeholdelse af kun den samme 

applikationsdatabase, bliver det muligt at placere hhv. applikationsdatabase og 

forretningsdata database på hver sin SQL server instans.  

 

Derfor er der nu implementeret en ændring i Navision Stat, der gør det muligt for 

applikationslogikken at identificere, hvor hhv. applikationsdatabasen og 

forretningsdata databasen befinder sig. Placeringen er fx afgørende for afvikling af 

Elektronisk fakturering og Digital post integrationen. 

IN02011 Dannelse af kildespor renses for ’OES’ 
Ved oprettelse af nye regnskaber, blev der tidligere dannet kildespor for 
årsafslutning og momsompostering, hvor beskrivelsen var præfixet ’OES’. Dette 
giver ikke længere mening efter, at Økonomistyrelsen er ind-fusioneret i 
Moderniseringsstyrelsen. Derfor er præ-fixet ’OES’ fjernet fra følgende 
Kildesporsbeskrivelser. 
 

 OES_Momsomposter 

 OES_Årsafslutning_Nulstil_Finans 

IN02287 Advarsler ved Dimensionsfordeling på eksisterende linjer 
Dimensionsfordeling anvendes til procentvis fordeling af det registrerede 
forbrug/salg på flere dimensionskodeværdier indenfor flere forskellige 
dimensionskoder på finanskontoen. 

http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat-71
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat-71
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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Med dette krav er der indført ”advarsel” inden udfoldning af en 
dimensionsfordeling, hvor brugeren kan vælge at fordeling på dimensioner eller 
slette dimensionsfordelingsnøglen på linjen, og dermed bevare 
dimensionskonteringen på dokumentlinjen. 
 
Bemærk, at købsdokumentet oprettet på baggrund af e-bilag og salgsfaktura via 
Indrapportering til ØSC, får fjernet dimensionsfordelingsnøglen i forbindelse med 
accepten, såfremt finanskontoen er opsat med fordeling.  
 

Tidligere var det muligt at Dimensionsfordele på konteringslinjer tilknyttet en sag. 

Denne mulighed er nu fjernet, således det altid er dimensionerne på sagen der 

anvendes.  

IN02324 Fejl i dannelse af Aliasbeskrivelsesfeltet 

Med opgraderingen til NS 7.1, ændres den eksisterende Aliasopsætning, da der er 

ændret i opsætningsfunktionaliteten, i forhold til dannelse af  

beskrivelsesfeltet i Aliaskonteringstabellen.   

 

Dette betyder at felterne ’Opbyg Aliasbeskrivelse for manuelt opbyggede 

Aliaskoder’ og/eller ’Opbyg Aliasbeskrivelse, for Aliaskoder, opbygget af sag’ 

automatisk får tildelt værdien Manuelt, efter opgraderingen. 

 

Derfor SKAL man, hvis man benytter sig af Aliasfunktionaliteten, ind i 

Aliasopsætningen og foretage en ny opsætning, hvis man ønsker at 

’Aliasbeskrivelsen’ skal kunne dannes ud fra en af de andre valgmuligheder, der er 

forskellige fra ’Manuelt’.  

 
Bemærk: Man kan kun foretage en ændring i Alias Opsætningen, hvis man har 

rettigheden NS_OPS_OESC_LOKALT.   

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Alias/ Alias Opsætning 

IN02434 Filtre virker ikke i kørslen Udgiftsfordel m. sag 

I anfordringsbilledet til kørslen ’Udgiftsfordel m. sag’, har opsatte filtre på felterne 

’Bogføringsdato’ og ’Nummer’ ikke virket korrekt.  

Dette er nu ændret, således at det er muligt at foretage filtrering på disse felter.  

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Udgiftsfordelinger 
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IN02499 Forkert løft til NS 7.0 af købs- og salgsoversigter 

I forbindelse med opgraderingen fra NS5.4.02 til NS7.0 blev det desværre overset, 

at der skulle bygges dokumenttypespecifikke pages/vinduer til listevisninger for 

købs- og salgsbilag. Listevisningerne for følgende områder, er derfor justeret for 

en tilføjelse af ekstra kolonner i visningen. 

 

Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/Købsrekvisition  

Kolonnerne: ’Beløb’ og ’Beløb inkl. Moms’ 

 

Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/Købsordrer 

Kolonnerne: ’Beløb’, ’Beløb inkl. Moms’, ’Kreditors fakturanr.’ og ’Kreditors kr. 

notanr’ 

 

Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/Rammekøbsordrer 

Kolonnerne: ’Forfaldsdato’, ’Beløb’, ’Beløb inkl. Moms’, ’Kreditors fakturanr.’ og 

’Kreditors kr. notanr.’ 

 

Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/Købsreturvareordrer 

Kolonnerne: ’Beløb’, ’Beløb inkl. Moms’, ’Kreditors fakturanr.’ og ’Kreditors kr. 

notanr.’ 

 

Afdelinger/Salg & marketing/Ordrebehandling/Salgsordrer 

Kolonnerne: ’Beløb’ og ’Beløb inkl. Moms’ 

 

Afdelinger/Salg & marketing/Ordrebehandling/Rammesalgsordrer 

Kolonnerne ’Forfaldsdato’, ’Beløb’ og ’Beløb inkl. Moms’ 

 

Afdelinger/Salg & marketing/Ordrebehandling/Salgsreturvareordrer 

Kolonnerne: ’Beløb’ og ’Beløb inkl. Moms.’ 

IN02516 Tabel til Regnskabserklæringsopsætning fjernes 

Tabel 6006885 Regnskabserklæringsopsætning blev oprettet til brug for ØSC’ets 

månedlige udarbejdelse af regnskabserklæringer.  

 

Funktionaliteten blev introduceret i Navision Stat, men aldrig anvendt. 

Tilsvarende gælder ligeledes for tilhørende page 6006885 Regnskabserklæring. 

 

Ovenstående tabel og page bliver slettet i konverteringen til nærværende release. 
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IN02665 Super log rapporten udvides med mere information 

Rapporten til visning af poster i Superloggen er udbygget med visning af tabel og 

feltnavne for de loggede felter, samt tydeligere markering af, hvornår en bruger 

med superrettigheder logger ind/ud af regnskabet.  

 

Endvidere er ”ukritiske automatskrivninger” nedtonet ved visning i rapporten i 

forhold til de faktiske skrivninger, foretaget af brugeren under loginsessionen.   

Administration / Brugeradministration 

Nedenstående beskriver de ændringer der er foretaget i 

brugeradministrationsfunktionaliteten i Navision Stat, som anvendes for tildeling 

af og opfølgning på korrekt rettighedstildeling. 

IN02528 Mangelfuld opdatering af brugerkontrollister 

Der har tidligere manglet en opdatering af godkendelsen i brugerkontrollisten, når 

en brugers rettigheder blev reduceret. Ved tilføjelse af rettigheder til en bruger, 

blev godkendelsen nulstillet men ikke datomarkeringen. Begge dele er nu rettet for 

forventet opdatering.  

 

Sti: Afdelinger/Opsætning/It-administration/Brugerkontrol/Brugerkontrolliste 

IN02589 Oplysninger på slettede brugere må ikke kunne editeres 

Der nu spærret for ændring af : Det fulde navn samt ansvars- og enhedskode, for 

brugere der ikke længere er oprettet i systemet. 

 

Sti: Afdelinger/Opsætning/It-administration/Brugerkontrol/afsnittet 

Opsætning/menupunktet ’Brugerkontrolliste – Opsætning og Log’ 

IN02619 Generel trimning af rapporter til brugeradministration 

 

Brugere pr. Rettighedssæt. 

Rapporten er udvidet for en tydeligere visning af brugere tilknyttet en specifik 

rolle. Samtidigt fremgår det valgte filter for dataudtrækket nu af rapporten, 

ligesom rapporten nu kun viser roller for de brugere, som er opsat i filtret for 

rapporten. 

 

Brugerliste 

Rapporten er udvidet for en tydeligere visning af roller tilknyttet en specifik 

bruger. Derudover er kolonnen ’Udløbsdato’ for de viste brugere tilføjet. 

 

Brugerrettighedskontrol 

Det er nu muligt at se det fulde navn for en bruger vist i rapporten (med op til 65 

tegn). 
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IN02736 Ny rettighedsfil til Navision Stat 7.1 

Rettighedsfilen, der definerer hvilke rettigheder, der gives ved valg af en specifik 

rolle, opdatere typisk ved hver release, for inkludering af rettigheder til nye 

tabeller, kørsler eller rapporter. 

 

Denne gang gælder det endvidere, at følgende rettighedssæt helt fjernes fra 

løsningen: 

 

 NS_BACKUP 

 NS_OPS_BRUGERADM 

 NS_SIKKERHED 

 

Ingen af disse tre rettighedssæt kan derfor anvendes fremadrettet. Ønsker man at 

udføre de handlinger, der tidligere lå i NS_OPS_BRUGERADM eller 

NS_SIKKERHED, skal dette fremover foretages med SUPER rettigheder2. 

 

Ifm. opgraderingen til NS7.1 fjernes ikke blot muligheden for fremadrettet at 

tilknytte disse rolle til oprettede brugere – brugere, der allerede har disse roller 

tildelt bliver afløftet egen tilknytning til rollerne. 

Anlæg 

Nedenstående afsnit beskriver ændringer til Anlæg som en del af 

Økonomistyringsmodulet. 

IN02495 Manglende kildespor fra Indsæt donationslinjer 

I løftet af ReportProcessingOnly-rapport 6007154 ’Indsæt donationslinjer’ til 

NS7.0 introduceredes en fejl med manglende kildespor på de dannede 

donationslinjer. 

 

Anlægsmodulet giver mulighed for automatisk neutralisering af poster vedr. 

donerede anlæg via anlægsbogføringsgruppen. Hvis opsætning til dette af en eller 

anden grund er glippet, gives der mulighed for at rette op på neutralisering af 

afskrivningsposter ved hjælp af kørselsrapporten ’Indsæt donationslinjer’.  

 

De herfra dannede finansposter påføres nu kildespor fra Kildesporsdefinition, 

oversigtspanel Anlæg, felt Donation, til finanspostens og finansjournalens felt 

’Kildespor’. Datakonvertering til genopretning af værdier er indeholdt i kravet og 

initieres i konverteringen til nærværende release. 

                                                 
2 Det tidligere indhold af disse roller er beskrevet i ’Statslig brugervejledning til 
Brugeradministration til NS7.0.01’ på: http://www.modst.dk/Systemer/Navision-
Stat/Vejledninger/Vejledninger-STAT-NS7001 
 

http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger/Vejledninger-STAT-NS7001
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger/Vejledninger-STAT-NS7001
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IN02661 Rapport Anlæg - stamoplysninger udvides 

I løftet til NS7.0 blev statsrapporten ’Anlæg - stamoplysninger/Dim.’ nedlagt. 

Denne rapport var en udvidelse af MS NAV standard-rapport ’Anlæg – 

stamoplysninger’ med standarddimensioner og bemærkninger fra 

anlægsstamkortet. 

 

I NS7.1 er ’Anlæg - stamoplysninger’ udvidet med standarddimensioner og 

bemærkninger således, at den svarer til den nedlagte statsrapport. Herudover vises 

de generelle standarddimensioner omsluttet af skarp parentes. Sidstnævnte 

opsættes pr. dimension via:  

 

Økonomistyring/Opsætning/Dimensioner/Dimensioner, fane NAVIGER, 

gruppe Dimension, handling ’Kontotype - standarddim.’ 

IN02672 Neutraliseringspost på Sag fejler 

I Navision Stat gives der mulighed for ligeledes at notere udvalgte anlægsposter på 

Sag. I NS7.0 manglede bilagsdato på de afledte neutraliseringssagsposter, hvorfor 

bogføring af afskrivningsposter i anlægsfinanskladden ikke kunne lade sig gøre. 

 

Afledte neutraliseringssagsposter påføres nu bilagsdato lig bogføringsdato ved 

afskrivning i anlægsfinanskladden. 

IN02700 Dan fremtidig afskrivning fejler ved overførsel til budget 

Rapport ’Dan fremtidig afskrivning’ kan overføre beregnede afskrivninger til 

budget. Hvis man har donerede anlægsaktiver, vil også neutraliseringsposter for 

disse blive beregnet og overført til budget. Afskrivningsposternes dimensioner er 

hele tiden blevet overført korrekt, mens alle dimensioner blev fjernet på 

neutraliseringsposter. 

 

Efter nærværende rettelse bliver dimensioner på neutraliseringsposter nu ligeledes 

bibeholdt ved overførsel. 

IN02802 Dan fremtidig afskrivning kompletterer fejlagtigt fordelinger 

Rapport ’Dan fremtidig afskrivning’ har indtil nu kompletteret 

afskrivningsfordelinger med standarddimensioner i udskriften, mens samme 

rapports funktionalitet for overførsel til budget har virket korrekt. 

 

Dette er nu rettet således at udskriften nu udelukkende viser dimensioner opsat på 

afskrivningsfordelinger, hvad end de måtte være opsat generelt på 

anlægsbogføringsgruppe eller specifikt på anlægskort. 

Digital indrapportering til ØSC’et, DDI 

Afsnittet herunder beskriver de ændringer, der er foretaget i den funktionalitet, 
der anvendes af ØSC kunder for en indberetning af data til ØSC’et for 
viderebehandling. 
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IN02592 Fejl i valutavisning på rapporten Posteringsbestilling 

Kolonneoverskrift er nu ændret fra ’Beløb (RV)’ til ’Beløb’ svarende til det 

forhold at alle beløb rent faktisk vises som Beløb, og dermed i den valuta, som 

fremgår af kolonnen ’Valuta’ 

 

Tidligere fremstod det som om, at alle beløb blev omregnet til regnskabsvaluta 

(RV) typisk danske kroner, hvilket gav et forvirret indtryk sammenholdt med 

valutaangivelsen. 

 

IN02677 Valg mellem flere nummerserier på DDI bestillinger 

Det er nu muligt at oprette flere nummerserier, der kan tilknyttes som relation til 

DDI bestillingsnummerserien.  Når der oprettes en DDI bestilling kan du via 

knappen’…’ vælge den relevante nummerserie.  

 

Det er muligt at tilknytte og vælge mellem flere nummerserier på 

bestillingstyperne: Debitor, kreditor, anlæg, salgsfaktura og salgskreditnota. 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Indrapportering til ØSC/Bestillinger 

 

IN02741 Tillad identiske bilagsnr. forhindrer anlægsbestilling 

I NAV2013R2 er der indført et nyt felt i tabel 5611 Afskrivningsprofil: ’Tillad 

identiske bilagsnr.’. Feltet er givet feltnr. 48, hvilket nr. i NAV5.0 blev anvendt til 

felt ’Regnskabsår 365 dage’. I løftet til NS7.0 var der ikke taget hensyn til 

ovenstående indskudte felt, hvorved kontrollen ved anlægsbestilling via DDI blev 

foretaget på forkert grundlag. 

 

Nærværende krav retter op på ovenstående, således at kontrollen igen foretages 

ud fra værdien i felt ’Regnskabsår 365 dage’, hvilket for øvrigt svarer til 

standardkontrollen ved oprettelse af nyt anlægskort direkte i Navisions 

anlægsmodul. 

IN02793 Stramning af DDI-processen ifm. ændring af bankoplysninger. 

Der er med dette krav sket en stramning ad DDI-processen, således at det ikke er 

muligt gennem DDI at gennemføre en 'Redigér kreditor', hvor man forsøger at 

tilføje bankoplysninger på en kreditor, der ikke allerede har tilknyttet et bankkort 

og betalingsoplysninger. 

Elektronisk fakturering 

Nedenstående afsnit beskriver ændringer i den funktionalitet, der understøtter den 
elektroniske udveksling af elektroniske handelsdokumenter, dvs. indgående: 
købsfaktura, købskreditnota, købsrykker, købskontoudtog og 
forsyningsspecifikationer (UTS’er) samt udgående: salgsfaktura, salgskreditnota, 
salgsrykker og salgskontoudtog. 
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IN02356 Difference mellem finanspost og sagspost 
For købsfaktura dannet på baggrund af et E-bilag-købsdokument, er beregningen 
af sagspostens salgsbeløb nu justeret, således at valuta tages korrekt i betragtning, 
når bogføringsdatoen ændres manuelt henover en kursdato efter accept og inden 
bogføring. 

IN02431ReverseCharge Salg afledt af Schematron pr. 15.09.2014 

Navision Stat understøtter nu også angivelse at ”modtagemoms” (omvendt 

momspligt) i E-bilag ved at angive typen ”ReverseCharge” i E-bilagets Tax klasser 

på linje og hoved. På samme måde understøttes angivelse i DigitalPost bilag. 

Hidtil har Navision Stat bilag fejlagtigt angivet beløb med ZeroRatet, hvor de 

skulle være deklareret som ReverseCharge. 

 

IN02445 Kildespor på kladdelinjer fra accepteret Rykker manglede 

Kladdelinjer der oprettes ved ”modtag og accept” af E-bilag Rykkerdokumenter 

med rykkergebyr, får nu påført korrekt kildespor, på samme måde som 

rykkerdokumenter uden gebyr. 
 

IN02449 Elektronisk fakturering skal medtage Ansvarscenter 

Angivelse af ansvarscenter på bogførte salgsfaktura understøttes nu også ved 

afsendelse af E-bilag.  

 

Når et E-bilag er bogført med ansvarscenter, er det fremadrettet ansvarscentrets 

adresse, og betalingsformskode med tilhørende betalingsoplysninger, der angives i 

det udadgående dokument.  

 

Klassificeringen, i den anledning, af om debitoren er indenlandsk (dansk) eller 

udenlandsk er ændret. Debitor betragtes nu som udenlandsk når debitorlandekode 

er forskellig fra ’DK’ eller forskellig fra ’blank’.  

IN02488 Eliminering af mulig manuel indlæsning af E-bilag 

Funktionen, som i tidligere versioner muliggjorde indlæsning af OIOUBL XML 

dokumenter ”udenom” den automatiserede transportlagsintegrationen i 

testøjemed, er nu fjernet. 

 

Dette fordi denne metode ikke gav de fulde muligheder for opslag af fx 

originalbilaget tilsvarende en indlæsning via det automatiserede udvekslingsflow, 

hvilke kunne give anledning til forvirring i et aktivt produktionsmiljø. 

IN02572 Overførelse af faktureringsenheder ved accept af E-bilag 

Vareenhedskoder på varelinjer modtaget som E-bilag, som afviger fra 

basisenhedskoden, overføres nu korrekt på det oprettede købsdokument. 

Håndteringen forudsætter, at der for de aktuelle varer er opsat mapning af 

vareenhedskoder, der omsætter vareenheden til en basisenhed. 
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IN02640 Nye Loggingdatabaser blev oprettet med gammel collation 
I Loggingdatabasen gemmes original xml enten modtaget i Navision Stat fra: 
Vareleverandør, INDFAK eller Nemkonto, samt original xml sendt fra Navision 
Stat til: Debitor, Nemkonto, INDFAK eller vareleverandør. 
 
Det script, der blev udviklet til NS7.0, og som skulle oprette nye 
Loggingdatabaser, med den nye collation3 ’Danish_Greenlandic_100_CS_AS’ 
oprettede uheldigvis de nye databaser med den collation, der var gældende før 
NS7.0, dvs. ’SQL_Scandinavian_CP850_CS_AS’. Dette betød, at alle nye 
Loggingdatabaser skulle konverteres efter oprettelsen. Dette er nu rettet, således 
at nye Loggingdatabaser automatisk oprettes med korrekt collation, 
’Danish_Greenlandic_100_CS_AS’. 

IN02646 Eliminering af PopUp ved accept af indgående dokumenter 

Den tidligere visning af et ”PopUp-vindue” ved masseaccept om, at ”der findes 

linjer til kreditoren i en eller flere betalingskladder”, er nu elimineret. 

IN02651 Indbakke kreditoridentifikation for CVRnr. attribut ’ZZZ’ 

Den tidligere uhensigtsmæssighed, hvor identifikationen fejlede for indgående E-

bilag, ved identifikation af entydig kreditor med ”AndenID” og ”attribut”, når 

Kreditor CVR nr. attributten var ”ZZZ”, er nu rettet. 

IN02673 Forkert angivet dokumenttype i BetalingsId på E-bilag rykker 

For salgsbaserede E-bilag med angivelse af betalingsmetoden FIK, er angivelsen 

af værdien i BetalingsID nu justeret, således at salgsdokumentets dokumenttype 

(faktura, rykker) indgår korrekt. Fejlen i angivelsen af dokumenttypen i 

BetalingsID på salgsrykkere, har hidtil vanskeliggjort udligningen af det modtagne 

beløb op mod salgsdokumentet. 

IN02678 Fejl i XML bro mapning af ’Fælles varenummer’ på købslinjer 

Navision Stat institutioner, der ikke benytter IndFak2, har tidligere oplevet 

problemer ved modtagelse af E-bilagsdokumenter (OIOUBL), som indeholder 

”CommonItemIdentification ID”, Fælles varenummer. Årsagen var en fejl i XML 

mapningsbroen, der nu er rettet.  

 

Bemærk at denne rettelse tidligere er frigivet til berørte institutioner. Dette i form 

af en opdateret datafil for indlæsning af mapningsbroen. 

IN02708 Overførelse af Kinesiske og andre skrifttegnsæt  via Nemhandel 

Navision Stat håndtere nu modtagelse af E-bilagsdokumenter (OIOUBL) hvori 

der er benyttet alle ”almindelige” tegnsæt – eksempelvis kyrillisk eller kinesisk.  

 

Disse tegnsæt kan benyttes i navne og varebeskrivelser i Indfak2, til støtte for 

brugerens håndtering af udenlandsk faktura.  

                                                 
3 Typen af collation styrer tilladt tegnsæt og sortering 
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Hidtil har Navision Stat erstattet sådanne karakterer med et ”fælles dummy” tegn, 

hvorved information i dokumentet fra afsendersystemet går tabt for brugeren, der 

modtager dokumentet i Navision Stat. 

IN02755 E-bilag Partneropsætning blev overset ved kreditoridentifikation 

Ved accept af E-bilag skal det tilknyttede kreditorkort være markeret med ”Ja” i 

feltet ”E-bilag partner”. Denne betingelse var gået tabt i løftet fra NS5.4.02 til 

NS7.0, men er nu genetableret. 

Finans 

Nedenstående afsnit beskriver ændringer til Finans som en del af 

Økonomistyringsmodulet. 

IN02319 Nye navne til Aliaskørslerne 

Kørslerne til vedligeholdelse af Alias har skiftet navn. Nu hedder de 

’Synkronisering til Alias fra Sag’ og ’Sæt/Slet Alias spærringer’. Funktionaliteten 

bag disse kørsler er ikke ændret.  

 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Alias/’Synkronisering til Alias fra 

sag’ eller ’Sæt/Slet Alias spærringer’ 

IN02436 Der lukkes for muligheden for at tilbageføre lønposter 

Hvis man tidligere forsøgte at tilbageføre en post eller hel kladde med lønposter 

fremkom en meddelelsesboks, hvor man blev spurgt om man ønskede at 

tilbageføre lønposter, da disse ikke kan genindlæses fra lønindbakken igen.  

 

 
 

Denne mulighed lukkes nu, da disse poster netop ikke kan genindlæses, hvilket 

afleder en afstemningsdifference mellem SLS og Navision Stat.  

 

Fremadrettet skal følgende proces i stedet følges: 

Er der fejl i en lønpost, så skal posten først bogføres i Navision Stat, hvorefter 

fejlen skal rettes i SLS, som efterfølgende oversender fejlrettelsen til Navision Stat 

for at udligne den oprindeligt modtaget fejlbehæftede postering fra SLS.  

IN02628 Det er ikke muligt at slette en finanskonto pga. rettighedsfejl 

Tidligere var det ikke muligt at slette en finanskonto med almindelige 

bogholderrettigheder. Man fik en fejl om manglende rettigheder til Analyseposter, 

selvom ingen analyseposter fandtes til kontoen. Dette er nu rettet. 
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Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Kontoplan 

IN02649 Budgetindlæsning fra Excel fejler for Fra-sums dimensioner 

Hvis man forsøgte at indlæste budget, hvor der var budgetteret på en Fra-sums 

dimension, fra Excel til Navision, fejlede kørslen med den begrundelse, at 

dimensionsværditypen ikke måtte være Fra-sum. En tilsvarende manuel 

budgettering kunne godt lade sig gøre. 

 

Det er nu muligt at budgettere på Fra-sums- og Til-sumsdimensionsværdier både 

via funktionen ’Indlæs fra Excel…’ og ved manuel indtastning ved at vælge Fra-

sums- og Til-sumsdimensionsværdien via ’dimensionsgruppeposter’. 

IN02650 Ny statslig Intrastat kørsel 

Der er tilføjet en ny kørsel ’Udlæs finansposter til Intrastat fil’, der danner et Excel 

dokument med oplysninger om kreditor- og finanskonti. 

 

Udtrækket viser de poster, som ligger indenfor det valgte periode og 

finanskontofilter. 

 

Det er desuden muligt at tilføje en dimension, så de tilhørende dimensionsværdier 

vises for hhv. kreditor og finanskonto. Dimensionsværdien, der vises, er den 

opsatte standard dimensionsværdi for den valgte dimension for hhv. kreditor og 

finanskonto. 
 

Indstillinger: 

 Startdato 

 Slutdato 

 Finanskontofilter 

 Udlæs dimension 

Kreditor filter: 

 Lande-/områdekode 

 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Udlæs finansposter til 

Intrastat fil 

IN02664 Udgiftsfordeling fejler ved kladdeoverførsel 

Når Udgiftsfordelingsjournalen blev overført til finanskladde for bogføring, blev 

de globale dimensionsværdier fjernet og erstattet med globale dimensionsværdier 

defineret i standarddimensionstabellen. Fejlen blev introduceret i løftet til NS7.0. 

 

Rettelsen betyder, at dimensioner og tilhørende dimensionsværdier nu igen 

overføres med værdierne fra den valgte journal. 
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IN02676 Forkert kontrol ved bogføring af kassererkladde 

Grundet en fejlagtig kontrol af opkrævningsadviseringer, var det ikke tidligere 

muligt at bogføre en kassererkladde, uden udvidede rettigheder til 

opkrævningsfunktionaliteten. Dette er nu rettet. 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Finans/afsnittet Opgaver/menupunktet 

Kassererkladde 

IN02718 Ændring af Indkøbskategorier 2016 

Statens Indkøbs årlige revidering af indkøbskategorier resulterer også i 2016 i en 

ændring af datafil til indlæsning i Navision Stat. 

 

Tekstfil indeholdende disse rettelser har været tilgængelig på vores hjemmeside 

siden 2. maj 2016 og udgives nu generelt. Indlæsning foretages automatisk ved 

opgradering til NS7.1. 

IN02721 Kursreguleringskørslen nulstillede ikke Bankdifferencer 

På Bankkort oprettet med anden valuta, med kursdifferencer, blev disse 

differencer ikke håndteret i Kursreguleringskørslen. Dette er nu rettet. 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti 

IN02759 Efter- og ultimoposter værdisættes forkert i analyser 

Ved initiering af analyseopdatering tolkedes de korrekt anførte værdier på 

finansposter ikke korrekt, hvorved analyseposter oprettedes forkert fsva. værdier i 

de statslige felter: ’Efterpost’ og ’Ultimopost’. Dette gjorde, at rapporter, der 

bygger på analyseposter, ikke kunne frasortere efter- og ultimoposter. 

 

Problemet er nu løst, og analyseposter gives de tilsvarende værdier fra 

finansposten, hvorved analysebetingede rapporter virker korrekt. 

IN02777 Låsning ifm. afvikling af beholdningsafstemning 

Når flere brugere laver beholdningsafstemning samtidig, og kontiene skal 

afstemmes for mange poster, opstod der låsning i tabellen 'Beh.afstemningslinje'. 

Dette er der forsøgt at rette op på, og derudover bliver der nu ifm. afvikling af 

kørslerne vist proces-vinduer, så brugeren ved, hvor langt kørslen er nået i denne 

proces.  

IN02780 Beholdningsafstemning stemte ikke uden SKS periodestyring 

På selvejeregnskaber, der ikke afstemmer efter SKS perioder, har Saldo (RV) på 

afsluttede beholdningsafstemninger vist en forkert saldo. Dette er nu rettet, så 

Saldo(RV) og Saldo Åbne poster(RV) altid stemmer overens. 

IN02806 Reserveret bevilling fjernes fra kontoskema FF5 

I Navision Stat gives der 2 officielle kontoskemaer, som udgives i én samlet txt-fil, 

FF4 og FF5. Sidstnævnte, der afstemmer SKB FF5 u-forrentet konto, har indtil 

nu medtaget SKS-konti for Reserveret bevilling under ”Kortfristede 
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gældsforpligtelser”, men da SKS-konti 7511, 7512, 7513, 7514 og 7515 nu er 

spærret, fjernes linjen desangående fra kontoskemaet. Til gengæld skal ”Overført 

overskud” nu indgå i beregning af indestående på FF5, hvorfor selvstændig 

gruppe m/tilhørende linje sammentællende SKS-konti: 7403, 7406, 7407 og 7411 

nu indgår i kontoskema FF5. 

 

Indlæsning af ’Kontoskema_71_19082016.txt’ foretages automatisk via VMS ved 

nærværende opgradering. 

 

De 2 officielle kontoskemaer har for øvrigt deres pendanter i SKS rapportering 

for institutionens kontrol af bogholderiets likviditetsflytninger. 

Generisk integrationssnitflade, GIS 

Nedenstående afsnit beskriver de ændringer, der er foretaget i GIS 

funktionaliteten, som bruges til al udveksling af data mellem Navision Stat og 

lokale fagsystemer, mellem Navision Stat og REJSUD samt mellem Navision Stat 

og INDFAK24. 

 

Alle ændringer i denne release er bagudkompatible, således forstået at ingen af 

ændringerne afleder behov for ændringer af integrationssnitfladen på fagsystemer 

med aktuelle integrationer til Navision Stat. 

IN02348 Opdatering af feltet ’Rettet den’ i Aliaskonteringstabellen 

For at begrænse datamængden ved en GIS-udlæsning af Alias-tabellen kan feltet 

’Rettet den’ anvendes som filter af fagsystemet, således at kun alias’er ændret eller 

oprettet fra en given dato medtages i udlæsning. 

 

Ved manuel oprettelse eller ændring af et alias opdateres feltet ’Rettet den’, men 

dette er ikke tilfældet ved en GIS indlæsning. For at gennemtvinge en opdatering 

er der frigivet en ny datafil til tabellen 'Tabel- & feltvalidering'. 

 

Datafilen til tabellen ’Tabel- & feltvalidering’ frigives med NS7.1, men er valgfri at 

indlæse, da den kan nulstille tilrettede valideringsopsætninger hos institutionerne. 

 

Derudover er manglende validering på kreditorbetalingsgruppen tilføjet, hvor 

sidst nævnte ændring allerede er tilføjet i alle berørte regnskaber ifbm. løft til 

NS7.0. 

 

Bemærk! at den nye datafil ikke indeholder aliaskonteringstabellen, hvilket har 

den konsekvens for regnskaber, der får indlæst alias’er via et fagsystem og som 

samtidig påfører sag og sagsopgave på alias’et, at disse vil få valideringsfejl, da 

deres nuværende opsætninger i valideringstabellen netop sikrer, at der ikke 

valideres på aliaskonteringstabellen.  

                                                 
4 Kun stamdata og transaktionsdata (for en visning af betalingsstatus). 



 Side 19 af 40 

IN02487 GIS kontrolrapporter fjerner ikke nul-linjer 

Når der indlæses købs- og salgsdokumenter via GIS, er det muligt at udskrive 

kontrolrapporterne ’GIS Salgsbilag – kontrolrapport’ og ’GIS Købsbilag – 

kontrolrapport’, inden dokumenterne bogføres. Hvis dokumenterne eksempelvis 

indeholder tekst-linjer uden beløb, er det muligt i kontrolrapporterne at skjule 

disse 0-linjer. Denne funktion blev tabt i løftet til NS7.0 og er med dette krav 

genetableret. 

 

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

Integration/Rapporter og analyse 

IN02652 GIS kompensering for sagsdata med engelsk identifikation 

Der er med dette krav GIS kompenseret for, at der kan indlæses dimensioner til 

sagsplanlægningslinjen, hvor tabel- og feltidentifikationen er sat til Navn, dvs. at 

tabeller og felter identificeres ved deres engelske navne. 

IN02675 Problemer med Excel Buffer Tabellen 370 

Når der fra to Navision klienter/sessioner blev indlæst GIS-Excel-filer samtidig 

inden for millisekunder, opstod et scenarie, hvor filerne risikeredes at blive 

blandet sammen i en batch. 

 

Der er med dette krav ændret i algoritmen for den måde, nøgler dannes for 

specifikke GIS tabeller, således at der nu bruges en unik nøgle for hver session. 

Herved elimineres risikoen for sammenblanding af batches. 

IN02683 GIS kompensering for fastholdelse af dim.ref. til salgslinjen 

Det har vist sig, at hvis fagsystemet knytter dimensioner til efterfølgende 

salgslinjer gennem en reference til 1. salgslinje, så hægtes dimensionerne af på 

disse linjer. Dette er der nu kompenseret for med indeværende krav. 

IN02684 Ny generel INDFAK og REJSUD stamdata tjekrapport 

E-bilag stamdatarapporten udgik ved overgang til NS7.0, da den ikke var dækkede 

i forhold til INDFAK2.  

 

Med NS 7.1 introduceres derfor en ny stamdatatjekrapport, der er baseret på de 

GIS dataudtræk som hhv. INDFAK2 og REJSUD benytter.  

 

I anfordringsbilldet til rapporten skal man opsætte den/de relevante datastrømme.  

 

Rapporten viser eventuelle udeladelsesfiltre og feltværdimapninger der er opsatfor 

de valgte datastrømme. Rapporten gennemløber ligeledes en række af de relevante 

opsætninger, som udtrækkes, med henblik på at vise, hvor der i Navision Stat 

måtte være fejl i opsætningen, herunder mangle data, eller forefindes inkonsistente 

opsætninger. Dette gælder eksempelvis eventuel inkonsistens mellem spærrede 
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dimensioner og værdibogføring, som forårsager problemer for anvendelsen af 

disse datasæt, som konteringsregler i INDFAK og REJSUD. 

 

Rapporten bør afvikles i forbindelse med, at der er ændres i opsætningen eller 

tilføjes nye data, der overføres til INDFAK og REJSUD. I supplement hertil kan 

rapporten med fordel anvendes i fejlsøgningsøjemed, i de tilfælde hvor der 

opleves udfordringer med udvekslingen imellem Navision Stat og INDFAK eller 

REJSUD . 

IN02689 Mulighed for løbende håndtering af ny feltnavngivning 

Ifbm. løft til NS7.0 blev der GIS kompenseret for alle de udgåede tabeller og 

felter samt tabeller og felter, der havde fået nye navne. For at gøre løsningen mere 

robust overfor tabel- og feltnavne ændringer, er der med NS7.1 lavet drastisk om i 

GIS kompenseringslogikken. 
 

Med indeværende krav frigives to nye mapningstabeller til mapning af hhv. 

tabeller og felter, som GIS-funktionaliteten vil anvende ifbm. import-processen. 

Herved kan ændret navngivning fra Microsofts side håndteres alene ved en 

datamæssig opdatering af mapningstabellerne. Den tilhørende datafil vil blive 

vedligeholdt af MODST. 

IN02704 Å'et forsvinder i udlæste GIS filer i txt-format 

En GIS-udlæsning via en eksportdatastrøm, der anvender dataformat Tekstfiler, 

fjernede tidligere Å’et i udlæsningsfilen – eksempelvis hvis der blev udlæst fra 

feltet ’Åben’, ville txt-filen kun indeholde ’ben’. Dette er der nu rettet op på. 

IN02713 GIS-enabling af tabel 97 Bemærkningslinje 

Det er nu muligt at skrive til Bemærkningslinje-tabellen via GIS. 

Dette for at imødekomme et ønske fra kunder, om at kunne tilknytte 

kommentarer til debitorer, der oprettes og vedligeholdes af deres fagsystemer,  

som integrerer op imod Navision Stat via GIS. 

IN02807 MT-enabling af NAS til GIS og GIS WS 

Ifm. forberedelse for Multitenancy-enabling af en Navision Stat database, hvor det 

bliver muligt, at flere databaser deler den samme applikationslogik, for 

efterfølgende systemmæssig vedligeholdelse af kun den samme 

applikationsdatabase, er der, for at reducere antallet af nødvendige services, 

foretaget en ændring, der betyder at en NAS-service kan gennemløbe flere 

regnskaber for samme forretningsdata database pr. NAS startparameter. 

 

Tidligere har det været nødvendigt at opsætte en NAS pr. startparameter (GIS 

eller WSG,WEB) pr. regnskab pr. database. 

 

Bemærk! Denne optimering kan med fordel aktiveres, uanset om databasen er 

multitenancy-enablet eller ej, og gælder i øvrigt ligeledes for NAS til Opgavekø 

(Startparameter = JOBQUEUE), der standard var MT-enablet. 
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IN02822 Sletning af blank linje inden indlæsning af kladdelinjer via GIS 

Udviklingskrav IN01264, der blev frigivet med NS5.2, blev desværre aldrig blevet 

løftet til NS7.0.  Kravet sikrede, at den tomme linje, der bliver efterladt i en kladde 

efter endt bogføring, blev slettet inden indlæsning af nye linjer til kladden via GIS. 

Funktionen er nu blevet genindført med IN02822. 

Køb 

Nedenstående afsnit beskriver de ændringer, der primært relaterer sig til køb, og 

sekundært, givet de komplekse integrationer på området i Navision Stat, ligeledes 

berører anden funktionalitet, som fx, DDI og GIS-integrationer. 

IN02421 Bemærkninger i rapporten ’Kreditor Finans Dim. Kontering’ 

På rapporten ’Kreditor Finans Dim. Kontering’ blev linjebemærkninger tidligere 

samlet for en visning over finanskontiene på rapporten, uden angivelse af 

bemærkningens relation. Dette betød, at man ikke havde en chance for at se, 

hvilke linje bemærkningen tilhørte, særligt hvis der både var linjer med og uden 

bemærkninger.  

 

Rapporten er nu ændret, således at der tydeligt skelnes mellem bemærkninger på 

hoved og linjeniveau, ligesom det nu fremgår hvilke linjer, de enkelte 

linjebemærkninger tilhører. Samtidigt fremhæves summerede beløbsfelter nu med 

fed skrift. 

IN02726 Nye felter tilføjet i Kreditoroversigten 

Der er nu muligt at vælge felterne ’Afsendersystem’ og det nye felt ’Rejsekreditor’ 

ind i Kreditoroversigten. Dette sikre, at felterne er synlige ved filtrering.  

Bemærk: Feltet ’Rejsekreditor’ skal anvendes i forbindelse med stamdataudtrækket 

til RejsUd2. 

 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Kreditorer. 

IN02727 Manglende adgang til ’Betalingsformskode’ på købskreditnota 

Det er nu muligt at sætte ’Betalingsformskode’ på en købskreditnota. 

Betalingsformskode kan her bruges til intern afregning, hvor en post skal lukkes 

ved bogføring. 

 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Købskreditnotaer 

Køb – PM/NKS 

Nedenstående afsnit beskriver den integration, der er udviklet mellem 

udbetalingsfunktionaliteten i Navision Stat og Nemkonto (NKS). 
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IN02273 Implementering af Payment Management 2.25 

Med Navision Stat 7.1 opgraderes til nyeste udgave af Payment Management fra 

Continia, hvilket betyder, at der skiftes fra PM2.14 til PM2.255. 

De væsentligste afledte ændringer til funktionaliteten er beskrevet herunder ved 

Continia. 

 

PM 2.15. Generelt: 

 

 Designmæssige optimeringer. 

 Understøttelse af Danske Banks webservice6 

 Direkte import af valutakurser fra Danmarks Nationalbank 

 Manuel betalingslinjesamling optimeret således at markeret linje vises tydeligt 

 Rapporten ’Udbetalingskladde Specifikationsliste’ er opdateret tilsvarende 
brugerønsker og med nyt look 

 Rapporten ’Konto Afstemning slut saldo’ er opdateret med ønsker og nyt look 

 2013 RTC Betalingsoversigt er brugermæssigt optimeret 

 2013 RTC optimeret mht. krævede oplysninger på bank kortet 
 

PM 2.15 Kontoafstemning: 

 

 Automatisk fundet afstemningsforslag kan nu modificeres til at benytte en eller 
flere poster. 

 Automatisk samling af linjer, såfremt de matcher med en indtastet regel. Fx nyttigt 
ved bankposer mv. – Regel kan opsættes på et specifik felt, eks posteringstekst og 
med filter på dag. 

 Understøttelse af 60M ’intermidiate’ status i MT940 

 Afstemningen kan nu finde ud af, at en betaling fra en debitor dækker fakturaer fra 
flere forskellige debitorer. Så hvis faktura 1 og 2 betales (adviseres) og disse 
fakturaer hører til 2 forskellige debitorer, så oprettes der en linje i 
indbetalingskladden til de 2 debitorer og en modpostlinje, som peger ind på 
banken. 

 

PM 2.25. Generelt: 
 

 Bank Connect integration (BEC, Bank Data og SDC) - understøttet fra NAV 2013 

 Forbedrede beskrivelser af betalingsmetoder 

 Kontoafstemning via Bank Connect - intelligent behandling af 
valutakursdifferencer 

 MT940 kontoudtog med flere konti informationer 

                                                 
5 Der sker således en implementering alle standard PM versioner, frigivet siden PM2.14, dvs. 
PM2.15 og PM2.25. 
6 Med NS7.1 forberedes for udveksling direkte med Danske Bank via Danske Banks nye 

webservice løsning i stedet for Danske Banks API, men den understøttende Navision Stat 

funktionalitet frigives først senere. 
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 Mulighed for at oprette Gebyr på betalingsmetoder i anden valuta 

 Smårettelser og optimeringer generelt 

 

IN02399 Tilføjelse af ’Afsendersystem’ som fast filter i ’Lav forslag’ 

Feltet ’Afsendersystem’ er nu tilføjet som et fast filter ved afvikling af kørslen ’Lav 

forslag’ i ’Udbetalingskladde PM’. 

 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Udbetalingskladde PM. 

IN02603 Ydelsesart tabel 6007121 udgår og erstattes af tabel 6017152. 

Da den statslige Ydelsesart-tabel 6007121 ikke anvendes mere, udgår den af 

løsningen og erstattes af standard PM-tabellen 6017152. Samtidig er feltet 

’Ydelsesart’ flyttet til kreditorkortet og ses nu på oversigtspanelet ’Betalinger’. 

En udgået tabel, der har været GIS-enablet, skal kompenseres i form af en ny GIS 

tabel. Dette er sket i form af den nye GIS tabel 6007674, som alene bruges af 

systemet. 

IN02625 Opdatering af alle standard PM rapporter 

For bedre layout og funktionalitet er de seneste rapportudgaver fra Continia, 

leverandør af PM og CM, implementeret i NS7.1, hvormed disse væsentligste 

ændringer er foretaget: 

 

 Rapport 6016820 Udbetalingskladde - specifikation (Pmt. Jnl. 
Specification) 
Med afmærkning i indstilling ’Vis dimensioner’ vises nu dimensioner fra 
købsbilagets linjer. Dette er for øvrigt funktionalitet svarende til NS5.x. 

 Rapport 6016802 Finanskladde - kontrol PM (General Journal - Test PM). 
Med afmærkning i indstilling ’Vis dimensioner’ gav rapporten intet 
resultat. Dette er nu rettet. 

IN02637 Kontrolrapport udvides for visning af faktureringsleverandør 

Er kreditor tilknyttet en anden faktureringsleverandør viser rapporten 

’Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag’ nu, ud over 

faktureringsleverandøren, den oprindelige Kreditor. Kreditoren er i rapporten 

angivet i en parentes under faktureringsleverandøren. 

     

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Udbetalingskladde PM. 

IN02644 ’Instruktion til NKS’ fejlede, når feltet ikke var udfyldt 

XML broen er nu rettet, så det er muligt at sende betalinger gennem til 

NemKonto (NKS), uden angivelse af ’Instruktion til NKS’.  
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Det anbefales dog fortsat, at den opsætning, der er foretaget på SKB 

Udbetalingskontoen bibeholdes, da fejlende betalingsposter ved angivelse af 

’Instruktion til NKS’, overføres til KUB kontoen, til videre behandling. 

 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti  

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS 

Integration/E-Bilag og XML Bro Oversigt. 

IN02655 Risiko for dobbeltudbetalinger ved Danske Bank 

Ved afsendelse af udbetalinger til Danske Bank via Danske Bank API'et, for 

direkte afsendelse af betalingsfiler til Danske Bank, er det konstateret at der kunne 

opstå dobbeltudbetalinger ifm. 'Ukendt fejlkode 391'. 

 

'Ukendt fejlkode 391' fra Danske Bank angiver, at betalingen er fejlet, men i nogle 

tilfælde gennemføres afsendelsen af betalingen på trods af denne fejlbesked fra 

Danske Bank for en eksekvering af udbetalingen. I Navision Stat efterlader 

udbetalingen intet spor, og det var muligt at foretage en (gen) udbetaling af det 

samme beløb. 

 

Med denne nye rettelse reduceres risikoen for, at der kastes en 'Ukendt fejlkode' 

og hvis det alligevel skulle ske, vil Navision Stat ”pakke beskeden ind” og i stedet 

opfordre brugeren til at kontrollere i banken om betalingen er gået igennem. Hvis 

brugeren efterfølgende kan svare ’ja’ til at betalingen er modtaget i banken, kan 

man i Navision Stat bekræfte, at betalingen er gået igennem, hvorefter Navision 

Stat behandler selve afsendelsen som en standardafsendelse, og registrerer 

betalingen korrekt i Navision Stat. 

 

Bemærk at IN02655 tidligere er indlæst på NS7.0.01 for alle kunder hostet hos 

SIT eller KMD. 

IN02656 IBAN trækkes fra forkert felt og ignoreres i rapportvisning 

Modtages betalingsposter som skal anvises til et IBAN nr., baseret på 

kreditorbilag oprindeligt leveret af fagsystem via GIS, hvor datastrømme er opsat 

med editeringsbegrænsninger, hentes IBAN nr. nu fra det rigtige felt og vises i 

rapporten ’Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag’ og ’Check 

bogførte betalinger mod indkomne købsbilag. 

 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Udbetalingskladde PM 

IN02690 Diverse mindre rettelser til betalingsformidlingen  

Der er ændret for følgende mindre kosmetiske ændringer: 

 

I Betalingsstrømstabellen er der indført et tjek ved ændring af 

bankcentralkoden. Tjekket sikrer, at der ikke ligger valide poster i en 

udbetalingskladde, som er valideret ift. anden Bankcentral. Du får derfor ikke lov 



 Side 25 af 40 

til at ændre bankcentralkode, hvis der ligger valide poster, som ikke er sendt til 

NKS eller direkte banken. Posterne skal sendes eller slettes før ændringen kan 

foretages. 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Betalingsformidling og 

Betalingsstrømme 

 

Genvejen til standard Udbetalingskladden i Handlingsbåndet på 

Kreditorkortet og Bankkortet er ændret, så genvejen nu peger på 

Udbetalingskladde PM. 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Kreditorer 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti  

 

Feltet ’Bogf. Bruger ID’ der viser den bruger, der har bogført købsdokumentet, 

kan nu vise bruger ID, med op til 50 tegn. 
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring og Udbetalingskladde PM 

Genvejen til Finanskladder fra Bankkontoafstemning, vise nu kun den 

relevante Finanskladde svarende til den opsatte på Bankkortet.  Dette gælder også 

ved anvendelse af genvejen til Kassererkladde, hvor kun standard finanskladden 

blev tilbudt.  

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti  

Det er nu muligt at gensende journaler til NKS direkte under 

’Betalingsjournaler’. Dette bør dog kun ske, hvis bundtet har status ’Mislykket’ 

eller ved manglende sporings Id. Vær dog varsom med at anvende ’Send igen’. 

Tjek altid først om posterne ligger i banken.  

I Betalingsjournaloversigten for de journaler, der sendes til NKS, er der rettet, 

så ’Bankreference’ ikke (længere) kopieres fra linjen ovenover. Bemærk at 

’Bankreference’ kun dannes på journaler, der sendes via API løsningen. 

I Betalingsjournaloversigten på de journaler der sendes via API løsningen, er det 

nu rettet så stien fra Filnavn (Indland) fra Bankkortet vises korrekt. 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Oversigt og Betalingsjournaler 

NKS Opsætning anvendes ikke i statsløsning og er derfor fjernet. 

Til API-kommunikationen er der foretages en rettelse, der sikrer, at der kan 

sendes betalinger vis API’et, uanset hvor langt bruger-ID en bruger er 

oprettet med.  

IN02707 Manuel udligning - tjek for linjer i udbetalingskladden 

Ved udligning af kreditnota med en faktura enten på Kreditorkortet, i Kladder 

eller ved udligning under Kreditnotaer, foretages der nu et systemmæssigt tjek af, 

om der ligger en betaling til samme Kreditor i Udbetalingskladden. 
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IN02731 Fast opsætning af udbetalingskontrolrapporterne 

Udbetalingskontrolrapporterne 'Sammenlign betalingsoplysninger med originalt 

købsbilag' og 'Check bogførte betalinger mod indkomne købsbilag' har fået sat 

default markeringer i relevante felter, når rapporten forsøges udskrevet/vist.  

Dette som en hjælp til (ØSC) medarbejderen, så de basale kriterier, for at 

rapporten indeholder de relevante data for at kunne anvendes som 

kontrolgrundlag, er sat på forhånd. 

IN02733 Håndtering af Valutakode i kontrolrapport for GIS-bilag 

Rapporten ’Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag’ viser nu 

den korrekte ’valutakode’ fra Kreditorkortet, i de tilfælde hvor betalingerne 

dannes på baggrund af købsbilag leveret fra fagsystem via GIS. 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Udbetalingskladde PM 

IN02760 Forbedret performance ved visning af betalingsjournaler 

Visningen af betalingsjournalerne er ændret således, at den nyeste betalingsjournal 

nu altid vises øverst. 

 

Samtidigt er der tilføjet en ny mulighed for via ’Opsætning af listevisninger’, at 

opsætte hvor mange (af de nyeste) journaler, der ønskes vist ved åbning af 

journalen. Denne opsætning er valgfri, men en opsætning her vil kunne forøge 

hastigheden markant ved åbningen af betalingsjournalerne, såfremt der fx vælges 

et antal der blot svarer til 50 eller 75 % af de eksisterende journaler for regnskabet. 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Generelt. 

 

Efter åbning, kan filtret ophæves, hvis ønsket, for en fuld visning af alle 

betalingsjournaler for regnskabet. 

 

Det er planen, at denne funktionalitet på sigt, skal introduceres for andre 

listevisninger, der ligeledes er lidt ”tunge i optrækket”7. 

Salg & Marketing 

Afsnittet herunder beskriver rettelser til den klassiske kernefunktionalitet under 
Salg & Marketing. 

IN02393 Re-nummerering af salgskladder 

Standard NAV-funktionalitet til re-nummerering, givet ved handling 

’Renummerér bilagsnumre’, er udvidet med delelementer fra den statslige funktion 

for samme, nemlig: 

 

 Bilagsnumre optælles ved Balance = 0 

                                                 
7 Bemærk at denne rettelse kun virker på tværs af samtlige betalingsjournaler på regnskabet, for de 
regnskaber, hvor man ikke, af den eller anden årsag, har været nød til at skifte nummerserien for 
journalerne 



 Side 27 af 40 

 Re-nummereringen starter med spørgsmål til brugeren: Renummerér 
kladde? 

 

Hermed er den dedikerede statsfunktionalitet blevet overflødig, hvorfor 

handlingen til denne er fjernet og standard re-nummerering genetableret i Finans- 

og Købskladde. 

 

Desuden svarer ikon til handling Fordeling m/underpunkter på salgskladde nu til 

ditto på købskladde. 

IN02481 Indlæsning fra Excel til (salgs) varebudgetter fejler 

Tidligere har det ikke været muligt at indlæse poster til Salgsbudgetter for varer, 

pga. en fejlagtig validering. Dette er nu rettet.  

Sti: Afdelinger/Salg & marketing/Analyse & rapportering/Salgsbudgetter 

IN02611 Landekode skal afgøre betalingsoplysninger på salgsdokumenter 

Styringen af betalingsoplysninger har i salgshandelsrapporterne 6007023 

’Salgsfaktura NS’ altid og i 6007015 ’Rykkermeddelelse NS’ siden NS7.0 taget 

udgangspunkt i sprogkode. I for-analysen til krav IN02449 ’Elektronisk 

fakturering skal medtage Ansvarscenter’ blev det konstateret, at elektroniske 

salgshandelsdokumenter tager udgangspunkt i lande-/områdekode for afgørelse af 

betalingsoplysninger. I Rykkermeddelelse NS var betalings-id for øvrigt fejlagtigt 

opbygget som i faktura. Dette gav problemer i senere automatisk udligning ved 

indbetaling. 

 

Ovennævnte rapporter er nu ændret således, at betalingsoplysninger nu altid styres 

efter Lande-/områdekode uanset om der udskrives salgsbilag på papir eller sendes 

elektronisk. 

 

Desuden gives nu korrekt betalings-id i ’Rykkermeddelelse NS’, hvilket nu er 

opbygget med foranstillede nuller + bilagsnr. + 2 (for bilagstype rykker) + 

modulus-kontrolciffer. 

IN02632 Negativ kursdifference forhindrer rykkerudstedelse 

Hvis en dannet rykker indeholdt et negativt kursudsving og tillægget af gebyr 

og/eller rente ikke gjorde rykkertotalen positiv, kunne rykkeren ikke udstedes. 

  

Problemet er løst i MS NAV standard via rollup 26 ved om nødvendigt at regulere 

det beregnede beløb for neutral total i rykkerudstedelsen. 

IN02695 Diverse fejl relateret til detaljerede salgsdokumenter 
Følgende er udbedret i den selvejespecifikke funktionalitet for linjeudligning af 
betalte salgsfakturaer ved salg af tilskudsberettigede kurser/uddannelse. 
 

1. Der sker nu en korrekt opdatering af relaterede debitorposter.  

2. Angivelse af udligningsdato svarer nu til dato for debitorposten 
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3. Masseudligningsfunktionen viser nu, hvis en debitorpost ikke kan findes og 

udlignes. 
 
For at udligning kan gennemføres, er det således nu et krav at posten i 
Udbetalingskladden slettes forud for udligning. 

IN02709 Licens fejl ved ændring af forfaldsdato på rykkerhoved 

Grundet en fejlagtig validering af opkrævningsinformationer, var det ikke tidligere 

muligt at ændre forfaldsdatoen på en rykker, uden udvidet licens til 

opkrævningsfunktionaliteten. Dette er nu rettet. 

Sti: Afdelinger/Salg & marketing/Ordrebehandling/Rykkeroversigt 

IN02740 Add. Line Fee deaktiveres 
I rollup 26, der er grundlag for NS7.1, er der introduceret nye felter til 
rykkerfunktionaliteten kaldet "Add. Line Fee". Funktionaliteten ville ændre 
forudsætningerne på flere andre områder. Samtidig ses funktionaliteten at stride 
imod god forretningsskik i staten, hvorfor det er besluttet i samråd med 
Statsregnskab at skjule funktionaliteten i Navision Stat. 

IN02765 Betalingsformskode skal følge bogført salgsfaktura 

Logikken jf. oprindeligt krav IN02209 fra NS7.0, hvor det defineredes, at 

betalingsform skal følge bogført dokument og ikke faktureringsdebitor, var ikke 

gældende f.s.v.a. Salgsfaktura NS. Dette er der nu rettet op på. 

IN02817 Invalide linjer i Rykker-/rentenotapost 

Ved en fejl blev feltet ’Debitorpostløbenr.’ udfyldt med værdi 0 i tabel Rykker-

/rentenotapost på linjer for statsstyring af rykkerniveau, når bogførings- og 

bilagsdato var forskellige. Dette afstedkom, at rykkerlinje vedr. gebyr ikke kunne 

udsøges, men vel at mærke kun når oprindelig hovedfordring i forvejen var betalt, 

og debitorposten ikke længere var åben. 

 

Dette er nu rettet, ligesom konverteringskørsel for genopretning af eksisterende 

poster foretages ved nærværende opgradering. 

Salg & Marketing - Abonnement 

Afsnittet herunder beskriver ændringer til den rent statslige 
abonnementsfunktionalitet, som en del af Salg & Marketingsmodulet. 

IN02660 Meddelelse ved eliminering af valutakode på salgsfaktura. 

Der er nu rettet, så det er muligt at fjerne en valutakode på en salgsfaktura på en 

debitor, der er oprettet et Abonnementskort på, uden at der kommer en 

fejlmeddelelse. 

 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Salgsfakturaer 
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Salg & Marketing – Digital Post integrationen 

Afsnittet herunder beskriver de ændringer der er relateret til Digital Post 

integrationen. 

 

Integrationskonceptet er kort beskrevet herunder: 

  

Navision 
Stat

Strålfors 
Connect

EBOKS

Strålfors Postcenter (udskrift, 
kuvertering og forsendelse)

Baseret på CVR/CPR  nr.

Baseret på adresseoplysninger

Salgsbilag
Bogføring/
udstedelse

 
 

Se også brugervejledningen ’Statslig brugervejledning til Automatiseret 

salgsopkrævning’, på http://www.modst.dk/Systemer/Navision-

Stat/Vejledninger/Vejledninger-STAT-NS70 

IN02527 Småændringer i data til for E-bilag og Digitalpostvisning 

Kravet er et opsamlingskrav for forskellige småønsker til Digital post-løsningen. 

Men da noget er løst i XML-mapningsbroen, der bruges som datagrundlag for 

både E-bilag og Digital Post bilag, slår nogen af ændringerne ligeledes igennem 

for E-bilag.  

 

 Ordmellemrum ved linjeskift i bemærkningslinje bevares nu ved 

afsendelse via både E-bilag og Digitalpost. 

 Leveringsadresse og leveringsnavn vises nu for salgsfakturabilag uanset 

om de sendes via E-bilag eller Digital Post. 

 Debitornummeret registreret i Navision Stat medtages nu i xml 

mapningsbroen for OIOUBL Invoice salgsfaktura til elementet 

”…SupplierAssignedAccountID”.  I den anledning er ’NS DigitalPost’ 

visningsstylesheetet udvidet for visning af elementet, mens det tilsvarende  

element ikke vises i ’E-bilag’ visningsstylesheetet. 

 

Salg & Marketing – NETS integration 

Afsnittet herunder beskriver ændringer til den del af salgsmodulet, der vedrører 

opkrævninger sendt via NETS.  

 

IN02643 Indførelse af nets tjek ved bogføring af salgsfaktura 

Hvis en debitor er opsat til opkrævning via Nets, og der modtages en salgsfaktura 

fra et fagsystem via GIS, uden angivelse af ’Opkrævningsmetode’ og 

’Debitorgruppe’, er der nu rettet, så salgsfakturaen fejler ved bogføring. For at få 

bogført salgsfakturaen skal ’Opkrævningsmetode’ og ’Debitorgruppe’ nu manuelt 

påføres. Dette sikrer, at der ikke overses salgsfakturaer stemplet som manuelle, og 

http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger/Vejledninger-STAT-NS70
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger/Vejledninger-STAT-NS70
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som derfor ignoreres, når der dannes ’Opkrævningsforslag’ for opkrævning via 

Nets. 

IN02794 Fejl ved CM versionslister længere end 80 tegn 

Såfremt der, ved teknisk vedligehold af løsningen, blev rettet i objektlisten 

tilhørende objektet, således at den samlede tekststreng oversteg 80 tegn, fejlede 

afviklingen af Collection management funktionaliteten (nets integrationen). 

Dette er nu rettet, således at versionslisten frit kan udvides uden afledte 

funktionalitetsfejl. 

IN02805 Markering forhindrer bogføring 

Utilsigtet systemgenereret markering i Finanskladdelinje, felt 'Markeret (CM)’, har 

indtil nu kunnet forhindre bogføring af Opkrævningskladdelinjer – på trods af 

linjens status og markering i felt 'Bogføring tilladt'. 

 

Omstrukturering af koden forhindrer nu problemets opståen. 

Salg & Marketing – EFI integration 

Afsnittet herunder beskriver ændringer til den del af tilgodehavender, der vedrører 

opkrævninger via EFI, dvs. SKAT’s særlige inddrivelsesløsning ’Et fælles 

Inddrivelsessystem’.  

IN02224 Diverse rettelser til EFI 

På debitorkortet kan man nu udelukkende angive ’AndenNoegle’ i felt ’EFI 

Alternativ Kontakt Referencetype’, ligesom ’AlternativKontaktTypeKode’ nu 

udfyldes fast med ’Virksomhed’ i stedet for ’Person’.  

 

Begge ændringer er sket for overholdelse af xml-struktur for korrekt modtagelse 

af disse specielle, især udenlandske, såkaldte AKR-fordringer hos EFI. 

 

Almindelig ’MFKvitteringHent’ opdeles nu i portioner á værdi jf. felt ’Max. antal 

fordringer pr. indberetning’ i inddrivelsesopsætningen – tilsvarende opdeling ved 

afsendelse af fordringer. 

 

I Inddrivelseskladde kan handling ’Håndter linjer m/lukkede poster’ nu slette 

poster uanset linjens type og status. 

 

Hvis debitor er spærret med typen ’Fakturer’ kan tilhørende debitors 

fordringslinjer nu bogføres i inddrivelseskladden. Kun spærringstype ’Alle’ spærrer 

generelt for bogføring af kladdelinjer. 

Sager og Ressourcer 

Nedenstående afsnit beskriver rettelser foretaget til både sags- og 
ressourcemodulerne. Funktionalitetsændringerne beskrives samlet, da ændringer i 
sagsmodulet ofte har en afsmittende effekt på funktionaliteten i ressourcemodulet, 
og omvendt. 
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IN02269 Sagsreference er fjernet fra modkontoens finanspost 

Ved bogføring af en Sagsfinanskladde eller Kassererkladde, hvori der var opsat en 

finanskonto i feltet ’Modkonto’ blev der indsat en sagsreference på modkontoens 

finanspost. Dette er nu ændret, således at der ikke bliver stemplet en sag og 

sagsopgave på modkontoens finanspost. 

IN02278 Alias oprettelse fra en sag med ”uegnet” status 

Det er konstateret, at det har været muligt at oprettet et Alias, på baggrund af en 

Sag som har haft status: Skabelon, Tilbud eller Afsluttet. 

Dette er der nu spærret for, da man i forvejen ikke må foretage en bogføring på 

en Sag med en af disse tre statusser.   

Sti: Afdelinger/Sager/Sager 

IN02350 Fejl at Samlesag kan overføres til Aliaskontering 

Det har tidligere været muligt at overføre en Samlesag til Aliaskonteringstabellen. 

Men da man ikke må foretage posteringer på en samlesag, har dette været en fejl.  

Dette er nu ændret, således at det ikke længere er muligt at overføre Samlesagen til 

Aliaskonteringstabellen.  

Sti: Afdelinger/Sager/Sager 

IN02451 Kostprisfaktorens indflydelse på Indtægtsføringskørslerne 

Der har været konstateret fejl i ’Linjebeløb’ og ’Linjebeløb (RV)’, i forbindelse 

med opsætning af kostprisfaktor, og kørslerne til Indtægtsføring.   

Dette er nu ændret, således at der summeres korrekt, ud fra den opsatte 

kostprisfaktor enten i Sagsopsætningen eller på den enkelte sag.  

Sti: Afdelinger/Sager/Bevillingsstyring/Periodiske aktiviteter ’Budgettering af 

indtægtsføring’ og ’Bogføring af Indtægtsføring’. 

IN02462 Bevillingsstyring – Diff på beregnede MF-timer fra MF kørsel 

Det er konstateret, at Medfinansieringskørslen automatisk har rundet op til 

nærmeste hele time, hvilket kan skabe problemer for lønfordelingen, hvis man fx 

bruger timeantallet til at fordele omkostninger ud på projekter.  

Dette er nu ændret, således at Medfinansieringskørslen ikke runder op til 

nærmeste hele time, men beregner ud fra det indtastede i feltet ’Antal’.  

Sti: Afdelinger/Sager/Bevillingsstyring/Periodiske aktiviteter/’Budgettering af 

medfinansiering’ og ’Bogføring af medfinansiering’ 

IN02570 Bevillingsstyring - Fejl ved oprettelse af sag  

Det er konstateret, at der har været fejl ved oprettelse af en sag, hvis man har 

angivet en bevillingsgruppe på sagen, som ikke har haft påført en 

Indtægtskonteringskode.  Dette er nu ændret, således at man kan oprette sagen, 

uden at en indtægtskonteringskode er tilknyttet det valgte Bevillingsgruppekort.  

Sti: Afdelinger/Sager/Sager 
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IN02590 Datofiltrene på sagsopgaven virkede ikke 
Tidligere var det kun muligt at angive en specifik dato i hhv. ’Bogføringsdatofilter’ 
og ’Planlægningsdatofilter’. Dette er nu rettet, så det er muligt at angive et egentlig 
datofilter bestående af et datointerval. 

IN02630 Korrektion af Sags- og ressourcepriser Sagsplanlægningslinjer 

Det er konstateret at kørslen ’Korrektion af Sags- og ressourcepriser 

Sagsplanlægningslinjer’ ikke var løftet korrekt ifm. opgraderingen til NS7.0, 

hvorved udsøgningen af poster ikke er skete korrekt.   

Dette er nu ændret, således at korrektionen af Sagsplanlægningslinjer igen virker 

efter hensigten.  

Sti: Afdelinger/Sager/Opgaver/Korrektion af sags- og ressourcepriser 

(Sagsplanlægningslinjer) 
 

IN02653 Det skal være muligt at tilbageføre poster der indeholder sagsnr. 
På grund af en Standard Microsoft fejl, var det tidligere ikke muligt at tilbageføre 
poster, der var tilknyttet sag. Det er nu rettet.  

IN02674 Kostbeløb har forkert fortegn i kreditnota 

Det er konstateret, at beregningen af felterne ’Kostbeløb’ og ’Kostbeløb (RV)’ har 

forkert fortegn, hvis sagsposterne er dannet på baggrund af en Købskreditnota.    

Dette er nu rettet af Microsoft.  

Sti: Afdelinger/Sager/Sager/Sager/Sagsposter 

IN02681 Det er muligt at redigere i en salgsfaktura dannet fra sag 

Det er konstateret, at det har været muligt at ændre en 

salgsfaktura/salgskreditnota dannet fra sag, hvilket giver uoverensstemmelser 

mellem debitor/finansposterne og sagsposterne. Dette er nu ændret, således at 

man får en besked om, at en salgsfaktura/salgskreditnota der er dannet fra sag 

ikke kan redigeres i salgsmodulet.  

Sti: Afdelinger/Salg & marketing/Ordrebehandling/Salgsfaktura og 

Salgskreditnota 

IN02682 Bevillingsstyring – Fejl i overhead og indtægt  

Det er konstateret, at der har været en følgefejl i beregningen af bogføring af 

overhead og indtægtsføring, på grund af fejlen med forkert fortegn i Kreditnota 

(IN02674). Dette har haft den konsekvens, at felterne ’Kostbeløb’ og ’Kostbeløb 

(RV)’ på sagsposterne har haft forkert fortegn. Dette er nu rettet.  

Sti: Afdelinger/Sager/Bevillingsstyring/Periodiske aktiviteter/’Bogføring af 

overhead’ og ’Bogføring af Indtægtsføring’ 

IN02692 Fejl i genberegning af linjebeløb i kladder 

Der er konstateret en fejl i genberegningen af feltet ’Linjebeløb for Sag’ og 

’Linjebeløb for Sag (RV)’ i kladder, hvor kladden har finanskladden som 

kildetabel. Fejlen viste sig fx ved ændring i beløbsfelter og momskoder.  
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Dette er nu ændret, således at felterne ’Linjebeløb for sag’ og ’Linjebeløb for sag 

(RV)’ genberegnes korrekt.  

IN02698 Sletning af bevillingsgruppe fra sag/sagsopgave 

Det er konstateret, at det ikke var muligt at slette en Bevillingsgruppe på en sag 

eller sagsopgave, hvis disse fejlagtigt var påført.  

Dette er nu ændret, således at det er blevet muligt at slette en påført 

Bevillingsgruppe på en sag eller sagsopgave. Samtidigt slettes al opsat 

bevillingsdata på sagen og de tilhørende sagsopgaver.  

Sti: Afdelinger/Sager/Sager/Sager 

IN02699 Sletning af Bevillingsoplysningskoder 

Det er et ønske, at man kan slette en bevillingsoplysningskode på et 

Bevillingsgruppekort, for at undgå fejlindtastninger.  

Dette er nu implementeret.  

Sti: Afdelinger/Sager/Bevillingsstyring/Bevillingsgrupper 

Personale 

Nedenstående afsnit beskriver rettelser udarbejdet til Personalemodulet i Navision 

Stat, som primært består af data overført fra SLS og eventuelt efterfølgende 

beriget direkte i Navision Stat 

IN02491 Kørslen til opdater medarbejderoplysninger fejler 

Kørslen ’Opdater medarbejderoplysninger’ har fejlet, hvis man i 

Personaleopsætningen har opsat, at SLS segmenter på lønnummeret skal 

oversættes via dimensionsbroen til lønnummerets standarddimensioner. Hak i 

feltet ’Map SLS segmenter for Lønnr.’. 

   

Dette er nu ændret, således at funktionaliteten omkring mapning af SLS 

segmenter for Lønnummer tager højde for datostyringen i dimensionsbroen.   

Sti: Afdelinger/Personale/Periodiske aktiviteter/Opdater medarbejderoplysninger 

Integration til SKS – Statens Koncern System 

Afsnittet herunder behandler de ændringer der vedrører integrationen mellem 

Navision Stat og SKS, hvor der udveksles via ØDUP. 

IN02667 Eliminering af mulig midlertidig åbning af SKS delregnskaber 

At antal institutioner har tidligere modtaget en patch, der - i en tidsbegrænset 

periode - gav mulighed for at genåbne spærrede SKS delregnskaber for bogføring 

i periode 13 i 2015. Denne rettelse er nu fjernet og erstattet af den nye SKS 

datostyring i Navision Stat. 
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IN02668 Indførelse af flere aktive forekomster af ens SKS Delregnskaber 

Der er nu muligt at modtage alle åbne forekomster fra SKS på et SKS 

Delregnskab. Dette sikrer, at der kan bogføres over flere periode i Navision Stat, 

også selv om et Delregnskab skifter underkonto i SKS ved fx ressortændringer.   

 

Samtidig er der ændret således, at Dimensionsværdier af typen DELREGNSKAB 

bliver spærret, når der ikke må bogføres på dem mere. 

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

Integration og SKS Delregnskaber 

IN02693 Modtagelse af ressortafstemningsposter fra SKS 

Ved release af NS7.0.01, blev der med IN02525 introduceret en ny intern 

dokumenttype for markering af ressort-relaterede omposteringer. Via Intern 

dokumenttype ’Ressort’ blev det således muligt at markere denne type af 

posteringer forud afsendelse til SKS. 

 

Med denne seneste rettelse, bliver det nu ligeledes muligt at afstemme på ressort 

typen ved match af de poster der returneres fra SKS med de finansposter, der er 

bogført i Navision Stat. Afstemningen foregår via rapporten ’SKS Afstemning’. 

 

Tidligere har disse poster været indlæst i Navision Stat som poster af typen 

’Primo’, hvilket besværliggjorde afstemningen. 

IN02706 Modtagelse af EAN numre fra SKS 
Med udgangspunkt i et ønske om at knytte EAN-numre og 
bogføringskredsnumre tættere sammen af analysehensyn, skal EAN numre 
fremadrettet vedligeholdes fra SKS. 
 
For regnskaber, der abonnerer på ’Import af SKS kontoplan’ og/eller ’Import af 
SKS delregnskaber’ vil dette betyde, at der fra og med NS7.1 ikke kan opsættes 
nye EAN numre i et Navision Stat regnskab, med mindre at EAN nummeret først 
er tilknyttet et bogføringskredsnummer i SKS og efterfølgende oversendt fra SKS 
til Navision Stat i en ny SKS EAN nummer tabel, efter samme princip som SKS 
Delregnskaber. Dette gælder både EAN nummer opsætningen i 
’Virksomhedsoplysninger’ og ’NS TS integrationsopsætning’. 
 
Den nye tabel, der holder SKS EAN numrene findes her: 
Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/ØDUP 
Integration  
 
Samtidigt vil der ved på-logning på regnskabet i Navision Stat blive tjekket for at 
der er sammenhæng mellem de EAN numre, der er opsat for regnskabet og de 
EAN numre, der findes i SKS EAN nummer tabellen (oversendt fra SKS). 
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Såfremt dette ikke er tilfældet, vil man blive mødt af en besked, der fortæller 
hvordan man skal forholde sig for at ensrette opsætningen på tværs af SKS og 
Navision Stat8. 
 
Du kan læse mere om håndteringen af SKS EAN numre i de opdaterede 
brugervejledninger: 
 

 Statslig brugervejledning til Økonomistyring 

 Statslig brugervejledning til Elektronisk fakturering 

IN02715 Uhensigtsmæssig omdøbning ved import af lønfinansposter 

Ved indlæsning af lønposter i en lukket periode, hvor et delregnskab ikke findes, 

eller hvor der ikke er åbent for bogføring, blev posterne omdøbt i 

’Lønindbakken’, svarende til den opsætning, der ses under ØDUP 

integrationsopsætningen, under Oversigtspanelet Lønopsætning, allerede ved 

kontrol af posterne.  

 

Dette er nu rettet, så poster aldrig bliver omdøbt i Lønindbakken. Omdøbning 

sker nu kun i den kladde, der dannes ved indlæsning af lønposter. Slettes posterne 

i kladden, vil posterne i Lønindbakken stadig svarer til de poster, der er modtaget 

fra SLS.   

IN02745 Eksport af finansposter fejlede ved dannet 0-poster 

I forbindelse med afvikling af datokomprimering på poster mere end 5 år gamle, 

dannes der finansposter med kr. 0,00 i åben periode, for alle 

datokomprimeringskørsler pånær fra komprimering af finansposter.  

 

Disse ”0-poster” i åben periode skal naturligvis ikke udtrækkes og bliver det heller 

ikke, men selve eksportjobbet kastede en fejl på grund af manglende delregnskab 

for 0-poster, hvilket er irrelevant, da disse 0-poster ikke udtrækkes. 

 

Fejlen betød, at der ikke kunne eksporteres finansposter til SKS efter en afvikling 

af datokomprimering, hvor der ikke er fastholdt delregnskaber i komprimeringen, 

som fx en momspostkomprimering, eller hvor fastholdelsen af delregnskaber ikke 

er slået igennem, som fx debitorpost-  og kreditorpostkomprimering. 

 

Dette er nu rettet, således at der ikke fejles for manglende delregnskaber på 0-

posteringer, der under alle omstændigheder ikke skal eksporteres til SKS. 

                                                 
8 SKS-teamet har allerede i foråret 2016 forberedt SKS, således at kendte sammenhænge mellem EAN numre og 

bogføringskredse allerede er registreret i SKS, og derfor oversendes til Navision Stat ifm. første synkronisering mellem SKS 
og Navision Stat, som gennemtvinges ved opgraderingen til NS7.1. Derfor vil det kun være i særlige tilfælde, at man for et 
regnskab vil opleve en manglende sammenhæng mellem SKS og NS for eksisterende EAN numre opsat i Navision Stat.  
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IN02797 NS/ØDUP invokeren skifter metode for test af NS database 

Forud for udveksling mellem NS/ØDUP invokeren og en vilkårlig Navision Stat 

database tester NS/ØDUP invokeren altid for om udvekslingen sker med en 

”ægte” Navision Stat database. 

 

Denne test har tidligere bestået i at teste for eksistensen af tabellen 

$ndo$dbproperty, mens der nu fremadrettet testes for eksistensen af tabellen 

$ndo$tenantproperty. 

 

Denne løsning af valgt for at understøtte en fremtidig Multitenancy-enabling9 af 

Navision Stat databasen.  

 

$ndo$dbproperty-tabellen findes kun i et single tenancy miljø, hvorimod 

$ndo$tenantproperty-tabellen findes i både singletenancy og  multitenancy enablet 

miljøer. 

Integration til CØSA  

Afsnittet herunder behandler de ændringer der vedrører integrationen mellem 

Navision Stat og CØSA10, hvor der udveksles via ØDUP. 

IN02783 Opret Formålsværdier fra CØSA formålskoder fejlede 

Når en selvejende institution ville aktivere handlingen ’Opret Formålsværdier i 

Dimensionsværdi tabellen’ fra ’CØSA formålsværdier’, fejlede Navision Stat med 

denne fejlmeddelelse "Du kan ikke ændre værdien i et Autoincrement-felt" 

 

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

Integration/Opsætning/CØSA 

 

Denne fejl er nu rettet, således at det er atter er muligt at kopiere modtagne CØSA 

formålsværdier for en oprettelse af almindelige formålsværdier i 

dimensionsværditabellen. 

 

  

                                                 
9 I et singletenancy set-up ejer databasen selv applikationslogikken, mens at databasen i et 
multitenancy set-up ’lejer’ applikationslogikken eksternt, således at applikationslogikken kan deles 
mellem flere databaser, og dermed vedligeholdes (og opgraderes) samlet. 
10 CØSA er økonomistyrings- og studieadministrativt system hos Undervisningsministeriet, som på grundlag af bl.a. 

aktivitetsoplysninger fra erhvervsskoler skal udbetale tilskud og afgive oplysninger til statsregnskabet. 
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Beskrivelse af ny NS NHR REG TOOL funktionalitet 

Parallelt med vedligehold og videreudvikling af Navision Stat, vedligeholder 

Moderniseringsstyrelsen ligeledes NS NHR REG TOOL’et, der er et værktøj, der 

forenkler den nødvendige Nemhandel-registrering for Navision Stat kunder11. 

 

NS NHR REG TOOL understøtter således en registrering af oplysninger på 

Nemhandelsregistret, med det formål at en elektronisk udveksling mellem 

følgende systemer kan oprettes og afvikles.  

 

 Navision Stat og Nemkonto 

 Navision Stat og INDFAK 

 Navision Stat og debitorer der kan modtage via Nemhandel 

 Navision Stat og kreditorer, for Navision Stat kunder, der ikke anvender 
INDFAK 

 

Bemærk, at der altid kun registreres for modtagelse – aldrig afsendelse. 

 

Du kan læse mere om NS NHR REG TOOL her: 

http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Nyeste-installationsvejledninger-

NS7x. Se Nemhandel registreringsvejledning. 

 

Herunder beskrives de ændringer, der er fortaget til NS NHR REG TOOL siden 

sidste Navision Stat frigivelse. Disse ændringer har sjældent bindinger til en speciel 

Navision Stat version, og kan ligeledes være frigivet langt tidligere end den 

Navision Stat version, der beskrives her. 

IN02469 Optimering af administrationsdelen af NS NHR REG TOOL 
Administrationsdelen af værktøjet, særligt for registreringer administreret af 
Moderniseringsstyrelsen er blevet strammet væsentligt via særskilt 
administratormenu samt en positiv ”white-listning” af de medarbejdercertifikater, 
der er godkendt for administrator adgang. 
 
Ændringen er kun synlig for brugere, der er logget på løsningen med et 
medarbejdercertifikat, der er ”white-listet”. 
 
Medarbejdere ansat i Moderniseringsstyrelsen kan dog først logge på løsningen, 
såfremt deres medarbejdercertifikat er ”white-listet”. 
 
Frigivet 06.04.16. 

                                                 
11 Bemærk at Navision Stat kunder, der hostes hos KMD og Statens IT ikke selv anvender dette 
værktøj, da administrationen af EAN-registrering i Nemhandelsregistret, for disse kunder, er 
overdraget til Moderniseringsstyrelsen. 

http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Nyeste-installationsvejledninger-NS7x
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Nyeste-installationsvejledninger-NS7x
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IN02586 Ændring af ’EAN organisationsnavnet’ og ’CVR enhedsnavn’ 

Det er nu muligt at angive eget CVR-nummer under ’CVR enhedsnavn’, hvorved 

søgbarheden for en søgning på egne registreringer, uanset hvilken myndighed, der 

måtte vedligeholde registreringerne forøges væsentligt 

 

Det er nu ligeledes muligt at ændre begge værdier via en simpel om-registrering, i 

modsætning til tidligere, hvor ændring af netop disse værdier, kræve en sletning og 

genoprettelse af den samlede registrering. 
 
Frigivet 06.04.16. 

IN02591 Oprettelse af ny option NEMKONTO 
Løsningen er blevet udvidet med en ny registreringsmulighed, således at det nu er 
muligt at registrere et EAN nummer for udelukkende udveksling med Nemkonto. 
I så fald vælges blot option ’NEMKONTO’ ifm. registreringen af EAN-
nummeret. 
 
Tidligere var det ikke muligt at registrere alene for en modtagelse af retursvar fra 
Nemkonto. Registreringen ville altid ligeledes åbne for en modtagelse fra enten 
vareleverandører (Simple) eller INDFAK (INDFAK2), hvilket ikke nødvendigvis 
var hensigtsmæssig. 
 
I samme forbindelse nedlægges optionen ’INDFAK1’, der ikke længere anvendes. 
 
Frigivet 06.04.16. 

IN02773 Tilpasning for en opdatering af PoRSII til version 2.1 
NS NHR REG TOOL er justeret for en påkrævet tilpasning til PoRSII til version 
2.1. 
 
Som led i strategien for integration mellem NemHandel og PEPPOL12, ændres 
datastrukturen i NemHandelsRegistret (NHR) for fremadrettet at kunne 
understøtte, at NHR skal agere som et nationalt dansk SMP13 i PEPPOL. NS 
NHR REG TOOL er derfor tilsvarende opdateret. 
 

NS NHR REG TOOL understøtter nu således en introduktion af ‘NetworkType’ 

for at muliggøre en differentiering mellem NemHandel and PEPPOL entiteter. Se 

også: https://registrationservice-test.nemhandel.dk/nemhandel-

pors/rest/list/networktypes 
 
Frigivet 06.09.16 

  

                                                 
12 Den Europæiske pendant til Elektronisk fakturering i Danmark. 
13 Service Metadata Publisher. 

https://registrationservice-test.nemhandel.dk/nemhandel-pors/rest/list/networktypes
https://registrationservice-test.nemhandel.dk/nemhandel-pors/rest/list/networktypes
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Bilag A – Opdateret dokumentation 

Brugervejledninger 

Listen herunder angiver de vejledninger, der er opdateret eller introduceret, med 

udgangspunkt i ændret eller ny funktionalitet i Navision Stat 7.1. 

 

 Generel beskrivelse af Navision Stat 

 Generel beskrivelse af Generisk integration 

 Statslig brugervejledning til Generisk integration 

 Statslig brugervejledning til Økonomistyring 

 Statslig brugervejledning til Decentral indrapportering for ØSC 

 Statslig brugervejledning til Decentral indrapportering for INST 

 Statslig brugervejledning til EFI 

 Statslig brugervejledning til Automatiseret salgsopkrævning 

 Statslig brugervejledning til Elektronisk fakturering 

 Brugervejledning til Sager 

 Brugervejledning til Bevillingsstyring 

 Brugervejledning til Brugeradministration 

 Rapportoversigten 

 

De opdaterede eller nye vejledninger kan hentes på: 

http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger/Vejledninger-

STAT-NS71 

Skærmhjælp 

Moderniseringsstyrelsen har opdateret skærmhjælpen til NS7.1 afledt af de 

statslige ændringer, mens Microsoft ikke har frigivet ny skærmhjælp14 siden 

platformsopdatering CU15 og applikationsopdatering CU11 som NS7.0 og 

NS7.0.01 var baseret på. 

 

Skærmhjælpen tilgås ved at klikke F1 på et givet felt eller generelt ved at klikke på 

spørgsmålstegnet øverst i højre hjørne af et skærmbillede. 

 

  

                                                 
14 Siden platformsopdatering CU15 og applikationsopdatering CU11 som NS7.0 og NS7.0.01 var 

baseret på. 

http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger/Vejledninger-STAT-NS71
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger/Vejledninger-STAT-NS71
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Bilag B – Oversigt over pilottest 

Alle udviklingskrav er testet ad flere omgange ved Navision Stat 

udviklingsenheden, mens nedenstående oversigt viser de udviklingskrav, der er 

udtaget særskilt til pilottest, og som kun kan afvikles under kontrolleret forhold, 

da testen skal udføres som en integreret del af almindelig produktion. 

 

Nr. MODUL Beskrivelse Udførende testenhed 

Erhvervs-

styrelsen 

ØSC 

KBH 

ØSC 

Hjørring 

STIL 

IN02684 ELEKFAK Ny generel INDFAK og REJSUD stamdata tjekrapport 
Nej Nej Ja Nej 

IN02665 PM-NKS Udskrift af SUPER-log rapporten, der er optimeret for større 
læsbarhed. 

Ja Nej Nej Nej 
IN02707 PM-NKS Manuel udligning - check for linjer i udbetalingskladden. 

Nej Nej Ja Nej 
IN02760 PM-NKS Forbedret performance ved visning af betalingsjournaler 

Ja Nej Ja Nej 
IN02695 SALG Flere fejl relateret til opdatering og udligning af Detaljerede 

salgsdokumenter 
Nej Nej Nej Ja 

IN02611 SALG Landekode skal afgøre betalingsoplysninger på 
salgshandelsdokumenter 

Ja Nej Ja Nej 
IN02632 SALG Negativ kursdifference forhindrer rykkerudstedelse 

Ja Nej Ja Nej 
IN02765 SALG Betalingsformskode skal følge bogført salgsfaktura 

Ja Nej Ja Nej 
IN02693 SKS Modtagelse af afstemningsposter med ressortmarkering i intern 

dokumenttype 
Nej Ja Nej Nej 

IN02706 SKS Modtagelse af EAN numre fra SKS 
Ja Ja Nej Nej 

IN02745 SKS Eksport af finansposter fejler hvis der er dannet 0-poster afledt 
af datokomprimering 

Nej Ja Nej Nej 
IN02667 SKS 

Eliminering af mulighed for midlertidig åbning af SKS 

delregnskaber (kan kun testes hos ERST_PROD15).  

Nej Ja Nej Nej 

IN02783 (CØSA) Opret Formålsværdier fra CØSA formålskoder fejler 
Nej Nej Nej Nej 

IN02713 GIS GIS enabling af tabel 97 Bemærkningslinje 
Nej Nej Nej Ja 

N/A PM_NKS Test af udlandsbetaling 
Nej Nej Nej Nej 

 

 

                                                 
15 Med bistand fra NS UDV enheden i MODST. 


