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 ØS/ØSY/ 
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15.04.2015 

 Samlet installationsvejledning 
 

Nedenstående beskriver den samlede installation af alle de komponenter der 

leveres fra (eller via) Moderniseringsstyrelsen og skal som installeres for en total 

installation af Navision Stat 7.0.  

 

Bemærk at selve datakonverteringen af Navision Stat databasen, med tilhørende 

regnskaberne, fra NS5.4.02 til NS7.0, er beskrevet i en særskilt opgraderings- og 

konverteringsvejledning. 

 

Indholdsfortegnelse 

Målgruppe ...................................................................................................................... 2 
Versionering .................................................................................................................. 2 
Beskrevet og supporteret for ...................................................................................... 2 
Copyright ....................................................................................................................... 2 
Seneste ændring ............................................................................................................. 2 

Godt at vide ....................................................................................................................... 3 
Arkitektur ....................................................................................................................... 3 
Navision Stat 7.0 systemkrav ...................................................................................... 5 
Navision Stat 7.0 systemunderstøttelse ved Moderniseringsstyrelsen .................. 6 
Filindlæsninger .............................................................................................................. 7 
Filblokeringer ................................................................................................................ 7 
Aktivering af genvejstaster .......................................................................................... 7 

Navision Stat Systemkomponent versionering ............................................................. 8 
NAV2013R2 og Navision Stat databasen ...................................................................... 9 

Installationsrækkefølge ................................................................................................. 9 
Installation af MS SQL server 2012 ......................................................................... 10 
Installation af administrationsmiljø .......................................................................... 11 

Administrationsværktøj og NAV Services, og NAV Web Server ................... 11 

Windows klient og CSIDE klient ........................................................................ 20 
Installation af Rollup 15 ............................................................................................. 24 

Trin 1: NST - mappen ........................................................................................... 25 

Trin 2: RTC - mappen ........................................................................................... 25 

Trin 3: WEBCLIENT - mappen ......................................................................... 25 

Trin 4: OUTLOOK mappen................................................................................ 26 
Opsætning af server instans ...................................................................................... 26 

Installation af certifikat .......................................................................................... 26 

Oprettelse af server instans ................................................................................... 26 

Behov for ny server instans .................................................................................. 33 
Konvertér Navision Stat 5.4.02 på eksisterende SQL Server 2008 ..................... 34 
Flytning af konverteret Navision Stat 7.0 database ............................................... 34 



 Side 2 af 73 

 

Opsætning af brugere ................................................................................................. 44 
Konfiguration af adgang til hjælpetekstserver ........................................................ 47 
Test af adgang til databaser og regnskaber.............................................................. 48 
Installation af klientmiljø ........................................................................................... 49 

Samtidig installation af alle ønskede komponenter ........................................... 49 

Installation af Windows klient .............................................................................. 49 
Opsætning af skrivebordsikoner ............................................................................... 54 
Indlæsning af licens .................................................................................................... 56 
Opsætning af webadgang ........................................................................................... 56 

Hvordan brugeren tilgår web klienten ................................................................ 62 
Installation af Payment Management, RTC 2.14 ................................................... 63 
Installation af Danske Bank API .............................................................................. 66 
Installation af Collection Management, RTC 1.18 ................................................. 67 
Installation af NS/ØDUP invoker........................................................................... 68 
Installation af NS Transportlag ................................................................................ 68 
Installation af GIS webservice mm. ......................................................................... 68 
Installation af DP invoker ......................................................................................... 68 
Installation af EFI invoker ........................................................................................ 68 
Installation af NavStatUtilty ...................................................................................... 68 
Opsætning af service med NavUserPassword ........................................................ 68 

Typiske fejl og fejlbeskeder ............................................................................................ 72 
Af-installation ................................................................................................................... 73 

 

Målgruppe 

Denne vejledning er rettet mod den relevante IT-funktion, som skal installere 

klienter, services og MS SQL server, altså den bassale Navision Stat 7.0 

grundpakke. 

Versionering 

Denne installationsvejledning beskriver installation af NAV2013R2 Roll Up 15 

Klienter og services for afvikling sammen med Navision Stat 7.0, baseret op 

NAV2013R2 Roll Up 11.  

Beskrevet og supporteret for 

Windows server 2012R2. 

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. 

Seneste ændring 

Publiceret første gang: 15. april 2015 

Seneste ændring: 3. juli 2015 
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Godt at vide 

Arkitektur 

 

Navision Stat 7.0 baserer sig på MS Dynamics NAV2013R2, der understøtter en 

3-tier teknologi, hvor klienterne, hvad enten der er tale om en Windows klient 

eller en browser adgang, udstiller brugergrænsefladen for den forretningslogik, der 

afvikles på applikationslaget (mellem-tier) eller NAV servicen (NST), og som 

henter data fra datalaget på SQL serveren. 

 

 
 

3-tier løsningen betyder, at de kendte programudvidelsesfiler og øvrige 

systemkomponenter fra NS5.x platformen i et vist omfang flytter fra klient 

og/eller database-tier til nyt mellemlag, fremover kaldet applikations-tier, se også 

tegningen herunder. 
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Applikations-tierBrugergrænseflade-tier

Klient-service

NAV2013R2 
Webklientserver 

(IIS)

Data-tier

CBIC.dll

NS transportlag (IIS)

DBBCAPI.dll

NAS – service

Navision Stat Utility 7.0

GIS-Webservice (IIS)

EFI-invoker (IIS)

Koncern database

SLS-database

NS-ØDUP invoker

NAV2013R2
Windowsklient

Danske Bank API

Funktionscertifikat

Virksomhedscertifikat

Tier-opdeling
Elementer der skal placeres på 

samme fysiske maskine Installationskomponent

Browser

Navision Stat 7.0 arkitektur - forberedt for skalering

NAV service (NST) – GIS*

NAV service (NST)

E-safekey

NS database

DP-invoker (IIS)

Funktionscertifikat

Hjælpetekst
server IIS

CSIDE klient 
(publiceres til 

udvalgte MODST 
brugere)

Excel

Word

Excel

NAV service (NST) – 
Web*

MS MQ

*: 1 instans pr. regnskab

Navision Stat Utility 
7.0

Word

Excel

PDF - viewer Smtp-serversFTP-server

Smtp-server

NAV service (NST) – Job 
Queue

Wkhtmltopdf

Institutionsspecifikt 
brevpapir i PDF

Installationskomponent. Leveret 
fra/via Moderniseringsstyrelsen

Stored procedure 
DB

Logging DB

 
Det anbefales således, at NAV klienter, NAV services og MS SQL-server installeres på hver sin boks, men indenfor samme domæne. 

Det er muligt at installerer alle 3 tier virtuelt, men det anbefales at data-tieret altid afvikles på fysisk server, aht. performance. 
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Navision Stat 7.0 systemkrav 

 

Microsofts formelle systemkrav fremgår af nedenstående.  

 

 
 
  



 Side 6 af 73 

 

Navision Stat 7.0 systemunderstøttelse ved Moderniseringsstyrelsen 

Moderniseringsstyrelsen har med udgangspunkt i performancetest strammet 

systemkravene en anelse. Skemaet herunder viser hvilke operativsystemer, der 

understøttes ift. afvikling, support og vejledningsmateriale ved 

Moderniseringsstyrelsen. 

 

 NAV2013R2 
Windows 
klient 

NAV2013R2 
CSIDE 
klient

1
 

NAV2013R2 
NAV 
server(64 

bit) 

SQL server  

MS SQL server 
2012SP2 
standard edition 
(64 bit) 

Windows 
2003 

Ingen 
afvikling 

Ingen 
afvikling 

Ingen 
afvikling 

Ingen afvikling 

Windows XP Ingen 
afvikling 

Ingen 
afvikling 

Ingen 
afvikling 

Ingen afvikling 

Windows 
Vista 

Ingen 
afvikling 

Ingen 
afvikling 

Ingen 
afvikling 

Ingen afvikling 

Windows 7 Understøttet 
Support 
Vejledninger 

Understøttet 
Support 
Vejledninger 

Understøttet N/A 

Windows 8 Understøttet 
med support 

Understøttet 
med support 

Understøttet N/A 

Windows 
server 
2008R2 

Understøttet 
Support 
Vejledninger 

Understøttet 
Support 
Vejledninger 

Understøttet 
med support 

Understøttet 
med support 

Windows 
server 
2012R2 

standard 
edition 

Understøttet 
med support 

Understøttet 
med support 

Understøttet 
Support 
Vejledninger 

Understøttet 
Support 
Vejledninger 

 

Den blå markering viser aftalt understøttelse for kunder hostet hos KMD ved 

gældende hosting rammekontrakt. Selvom NAV2013R2 principielt kan afvikles på 

MS SQL server 2014, fastholdes afviklingen på MS SQL server 2012R2, da NS 7.0 

ikke er testet for afvikling på MS SQL 2014. 
  

                                                 
1 Udviklingsklient. 
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Filindlæsninger 

Bemærk, at man som bruger får følgende advisering første gang, der skal 

udveksles filer på NAV2013R2. Hvis dette sker markeres ’Tillad for denne 

klientsession’, hvorefter der kan fortsættes uhindret. 

 

 
 

Filblokeringer 

Ved kopiering af systemkomponentfiler, kan man opleve, at filerne skal ”u-
blokeres” før de kan anvendes. Dette gælder fx dll-filer. Hvis en fil er markeret 
som blokeret, kan filen ”u-blokeres” ved at: højreklikke på filen, vælge 
’Egenskaber’ og ’Fjern Blokering’. 

Aktivering af genvejstaster 

For fuld aktivering af genvejstaster i Navision Stat skal de ordinære grafik-

genvejstaster de-aktiveres på klient pc’en. Dette gøres ved at højreklikke et 

tilfældigt sted på ’Skrivebordet’ og markere ’Deaktiver’ via 

Grafikvalg/Genvejstaster. 
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Navision Stat Systemkomponent versionering 

Nedenstående oversigt viser hvilke versioner af hvilke komponenter, der indgår i 

den samlede Navision Stat 7.0 løsning. 

 
Komponent Version Anvendes af… Øvrig bemærkning 

NAV Windows klient NAV2013R2 RollUp 15 
(7.1. 39354.0) 

Den almindelige bruger, 
enten via en direkte 
installation eller via en 
Citrix adgang 
/webkontor 

 

NAV Web klient NAV2013R2 RollUp 15 
(7.1. 39354.0) 

Brugere der kun 
sporadisk ønsker 
adgang til Navision Stat, 
eller som ønsker en 
installationsfri adgang 

Er IKKE en egentlig komponent. Hvis 
brugeren er oprettet som bruger på 
den service, der tilgår databasen, 
kræves der ingen yderligere 
installation. 

NAV Servicetier (NST) NAV2013R2 RollUp 15 
(7.1. 39354.0) 

Anvendes af alle 
brugere og indeholder 
den forretnings-
funktionalitet, der 
forbinder klient med 
database 

Med implementering af NS 7.0 
introduceres 3-tier arkitektur (klienter 
– servicetiers – databaser). 

NAV C/SIDE klient NAV2013R2 RollUp 15 
(7.1. 39354.0) 

Anvendes udelukkende 
af udviklere og 
systemadministratorer, 
og installeres ikke hos 
almindelige brugere 

Med implementering af NS7.0 sker 
der et rent snit mellem udviklings- og 
produktionsgrænsefladerne. 

Continia Bank 
integrationskomponent 

Contina.CBIC.dll til 2.14 Anvendes ved behov for 
udveksling med 
Nemkonto og/eller 
Danske Bank 

Installeres på de servicetiers, der 
supporterer brugere, der har behov 
for udveksling med Nemkonto og/eller 
Danske Bank 

XML Parser msxml.msi, 4.0 SP2 Anvendes ved behov for 
udveksling med 
Nemkonto og/eller 
Danske Bank 

Installeres kun hvis der fås 
kompileringsfejl i Codeunit 6016844. 

Danske Bank API 
integration 

Continia.DBBPCAPI.dll Anvendes ved direkte 
integration mellem 
Navision Stat og 
Danske Bank 

Installeres på de servicetiers, der 
supporterer brugere, der har behov 
for direkte udveksling med Danske 
Bank 

Integration med nets  CLC version 1.13 
CM version 1.2.1 

Anvendes ved direkte 
integration mellem 
Navision Stat og nets for 
en udveksling af 
opkrævninger 

For aftaler indgået med nets af typen 
PBST. 

NS/ØDUP invoker Oedup_NS_7_Invoker, Version 
7.00.00.00 - 1.00.08 

Anvendes for integration 
med SKS, SB, SLS, HR-
LØN og CØSA (UVM) 

 

NS Transportlag TransportlagSetup Version 
5.40.01.00 - 1.00.85 

Anvendes for integration 
med: NemHandel, 
INDFAK2, Nemkonto og 
CVR-registret. 

 

EFI invoker SetupEFIInvoker 5.4.01-1.0.0.02 Anvendes for integration 
med SKAT’s 
inddrivelsessystem, EFI 

Må kun anvendes efter aftale med 
SKAT 

GIS webservice 
GIS KompletWebserviceInstall 5.2 
 

Anvendes ved GIS-
baserede integrationer, 
hvor der udveksles via 
webservice 

 

NavisionStatUtilitySetup SetupNavisionStatUtility7.00.00.00 
- 1.00.06 

Anvendes ifm. 
udveksling af Excel data 
via GIS 

 

DP invoker SetupDigitalMailInvoker 5.4.02-
1.0.13 

Anvendes ved 
afsendelse af salgsbilag 
til Digital Post 

 

  



 Side 9 af 73 

 

NAV2013R2 og Navision Stat databasen 

Installationsrækkefølge  

For en installation af NAV klienter med tilhørende adgang til Navision Stat 

database, anbefales følgende rækkefølge, for den mest effektive opgradering fra 

NS5.4.02 til NS 7.0.  

 

Bemærk, at SQL serveren, hvorpå konverteringen foretages, SKAL ligge på 

samme domæne, med adgang til samme AD, som det domæne og AD som SQL 

Serveren 2012 installeres på. Dvs. Windows brugerne i Navision 5.4.02, SQL 

Server 2008 setup’et, skal også være gyldige Windows brugere i Navision 7.0 SQL 

Server 2012 setup’et.  

 

 

1. Installation af MS SQL server 2012 

2. Installation af administrationsmiljø (NAV Service, CSIDE klient og Windows 

klient) 

3. Installation af Windows klient og CSIDE klient 

4. Opsætning af server instanser 

5. Konvertér Navision Stat 5.4.02 på eksisterende SQL Server 2008 

6. Flytning af konverteret Navision Stat 7.0 database 

7. Opsætning af brugere 

8. Konfiguration af adgang til hjælpetekstserver 

9. Test af adgang til databaser og regnskaber 

10. Installation af klientmiljø (Windows klient) 

11. Installation af Payment Management 

12. Installation af Danske Bank API 

13. Installation af Collection Management 

14. Opsætning af skrivebordsikoner 

15. Opsætning af webadgang 

16. Installation af NS/ØDUP invoker 

17. Installations af NS Transportlag 

18. Installation af GIS webservice mm.2 

19. Installation af DP invoker 

20. Installation af EFI invoker 

21. Opsætning af bruger med NavUserpassWord 

 
  

                                                 
2 Herunder NavisionStatUtilitySetup. 
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Nedenstående illustrerer sammenhængen mellem komponenter og processen for 

installation og konvertering. Først installeres alle NAV komponenterne, dernæst 

konverteres databasen til NS7.0 vha. de installerede NAV komponenter. Efter 

konvertering, flyttes databasen til SQL Server 2012 og pegepindene fra NAV 

komponenterne flyttes tilsvarende. Bemærk at der ikke tages stilling til 

komponenterne reelle placering på fysiske/virtuelle servere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation af MS SQL server 2012 

Installationen af MS SQL server 2012 ligger udenfor dette dokuments rammer, og 

der må derfor henvises til den officielle installationsvejledning fra MicroSoft. Dog 

er det vigtig at serveren opsættes med default collation 

"Danish_Greenlandic_100_CS_AS" , således at nye KONCERN og SLS 

databaser automatisk oprettes med korrekt collation, for udveksling med Navision 

Stat. 

Domæne A, Active Directory Z 

SQL Server 2008 

NS5.4.02 NS7.0 

Konvertering 

SQL Server 2012 

NS7.0 

SQLBackup 

NAV 

Service 

CSIDE 

klient

 

 
NAV 

Service 

Windows 

klient

 

 
NAV 

Service 
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Installation af administrationsmiljø 

Administrationsværktøj og NAV Services, og NAV Web Server 

 

Dette afsnit beskriver installationen af administrationsværktøjet til oprettelse af 

fremtidige NAV Services, samt installation af den første NAV Service. Denne 

installation skal derfor foretages på den maskine, der skal fungere som 

applikationsserver. Det installeres fra installations CD’en ved at køre setup.exe 

programmet 

  
 

 

Derefter klikker man på ”Yes”, såfremt man ser nedenstående besked 
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Derefter starter installationsprogrammet 

 

 
 

 

Man får nu en besked om man vil acceptere Microsofts betingelser. Medmindre 

man ikke ønsker programmet installeret, anbefales det at trykke på ”I Accept”
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Herefter skal man vælge en installations type. Da det kun er NAV Servicen der 

skal installeres vælges optionen ”Choose an installation option”. 
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Herefter fås 4 muligheder. Vælg ”Server”, og ”Customize”, for at se hvilke 

komponenter der derefter kan installeres. 
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Hvis man er i tvivl om hvad de enkelte komponenter betyder, kan man klikke på 

dem. Vælg ”Administration Tool”, som bruges til at opsætte og konfigurere server 

instanser, ved hjælp af et grafisk interface3. Vælg også ”Server” – som installerer 

en instans af selve NAV Servicen og ”Web Server Components” som gør det 

muligt at opsætte adgang til systemet via en web klient (web browser). 

Hjælpeserveren ligger på en separat maskine, og vil derfor ikke blive installeret 

her. Der skulle nu være følgende komponenter valgt til installation: 

 

                                                 
3 Alternativet er at bruge Powershell, som er administration vha. scripting 
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Tryk på Next >. 

 

Efterfølgende skærmbillede giver mulighed for at angive en række 

installationsparametre, bl.a. de porte man ønsker NAV Servicen skal anvende til 

kommunikation med klienterne. Alle parametrene, undtagen installationsstien og 

NAV server navnet, kan altid efterfølgende ændres via administrationsværktøjet. 

Oprettelse af nye NAV server instanser beskrives i afsnittet ”Opsætning af server 

instans”, hvorfor der ikke skal foretages yderligere på nuværende tidspunkt. 
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Der trykkes på ”Apply”, og installationen går i gang 
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Hvis installationen er succesfuld, vises nedenstående skærmbillede: 
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Windows klient og CSIDE klient 

 

Bemærk at installationen både tilføjer valgte komponenter, men også fjerne ikke-

valgte komponenter, såfremt disse allerede var installeret. Der er derfor vigtigt, 

man vælger de korrekte klientkomponenter fra starten, da tillægsinstallation kan 

være besværligt, uden at skulle starte installationen forfra. 

 

Vi anbefaler derfor, man installerer alle ønskede klientkomponenter ad én gang på 

den samme PC.  

 

I det følgende beskrives hvordan både Windows klienten, og en CSIDE klient 

(udviklingsklienten) installeres og konfigureres på samme PC. 

 

Bemærk i denne sammenhæng, at der for almindelige brugere kun skal ske en 

installation af Windows klienten, mens CSIDE klienten udelukkende skal bruges 

ifm. administration og vedligehold af databasen. 

 

Som det første skal de forskellige NAV klienter installeres. Dette gøres fra 

produkt CD’en. I produkt CD mappen køres filen Setup.exe: 
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Når filen køres, skal vilkårene accepteres: 

 

 
 

 

Tryk på ”Vælg en installationstype”, så man ikke får installeret en 

demonstrationsversion: 
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Der skal vælges en installationstype, i det her tilfælde ’Klient’. 

 

 
 

 

Vælg komponenter til og fra som vist herunder. 

 

 
 

For almindelig brugerklientinstallation bør ’Udviklingsmiljø (CSIDE)’ fravælges. 
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I det næste skærmbillede skal der angives, hvilken serverinstans man gerne vil 

forbinde til, som standard. Vi kan dog sagtens efterfølgende få adgang til flere 

serverinstanser fra PC’en. Vi har valgt at forbinde til en allerede oprettet  

serverinstans, og indtaster de oplysninger vi har opsat på serveren 

 

 
 

Bemærk, at servicenavnet bør oprettes så det matcher databasenavnet, da 

databasenavnet ikke vil være synligt for brugerne, når der efterfølgende fra 

klienten skal skiftes mellem regnskaber tilhørende forskellige databaser. 

 

Herefter klikkes på ’Anvend’. 

  

 
 

Når ovenstående skærmbillede vises, er installationen af NAV2013R (version 

7.1.35473.0) fuldført. Næste trin er at opgradere de installerede 

platformskomponenter til NAV2013R2 Rollup 15 (version 7.1. 39354.0). 

Installation af Rollup 15 

 

Navision Stat 7.0 frigives, baseret på NAV2013R2 inkl. Roll Up 15, for platform 

og Roll up 11 for forretningsobjekterne. Moderniseringsstyrelsen sørger for, at 

den samlede NS 7.0 funktionalitet inkluderer de 

objektmæssige/applikationsmæssige rettelser fra Rollup 11, så det følgende 
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beskriver kun opgraderingen af platformen til Roll Up 15. Opdateringen sker ved 

en kopiering af udvalgte mapper og filer.  

 

Microsoft Dynamics NAV platform Cumulative Updates er tilgængelige som 

enkeltstående filer. For at installere en Microsoft Dynamics NAV Cumulative 

Update, skal installerede Microsoft Dynamics NAV derfor erstattes med 

Cumulative Update filerne. For at gøre dette, skal følgende trin følges. 

Trin 1: NST - mappen 

Erstat filerne i Microsoft Dynamics NAV Server installations mappen. 

1. Stop Microsoft Dynamics NAV Servicen. 
2. Kopier filerne i NST mappen fra Rollup 15 mappen. 
3. Indsæt i filerne i den mappe, hvor Microsoft Dynamics NAV Server 

installationen er installeret, typisk C:\Program Files\Microsoft Dynamics 
NAV\71\Service 

4. Klik “Yes”  for at  overskrive filerne i mappen. 
5. Start Microsoft Dynamics NAV servicen. 

Trin 2: RTC - mappen 

Erstat filerne i Microsoft Dynamics NAV Rollebaseret (Windows) klient 

installations mappen 

1. Luk Microsoft Dynamics NAV Windows klienten. 
2. Kopier filerne i RTC mappen fra Rollup 15 mappen. 
3. Indsæt filerne i Microsoft Dynamics NAV Windows klient installations 

mappen, typisk: C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics 
NAV\71\RoleTailored Client 

4. Klik “Yes” for at overskrive filerne I mappen. 

Trin 3: WEBCLIENT - mappen 

Erstat filerne i Microsoft Dynamics NAV Web client installationsmappen 

 

Hvis Microsoft Dynamics NAV Web klienten er installeret skal filerne I 

installationsmappen erstattes med Rollup 15 filerne. files. 

For at erstatte filerne, følg disse trin:  

1. Luk Microsoft Dynamics NAV Web klienten. 
2. Kopier filerne i WEB CLIENT mappen fra rollup 15 mappen 
3. Indsæt filerne i Microsoft Dynamics NAV Web klient installations 

mappen, typisk: C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\71\Web 
Client 

4. Klik “Yes” for at overskrive filerne i mappen. 
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Trin 4: OUTLOOK mappen 

Erstat filerne I Microsoft Office Outlook Integration installation 

 

Hvis Microsoft Office Outlook Integration er installeret, skal filerne i Microsoft 

Office Outlook Integration installations mappen erstattes med Rollup 15 filerne.  

For at erstatte filerne, skal følgende trin følges: 

1. Kopier filerne fra OUTLOOK mappen i Roll Up 15 mappen 
2. Indsæt filerne i Microsoft Office Outlook Integration mappen, typisk: 

C:\Program Files(x86)\Microsoft Office\Office xx (xx repræsenterer den 
version af Microsoft Office, der er installeret) 

3. Klik “Yes” for at overskrive filerne i installation mappen. 
4. Kopier den følgende fil fra Rollup 15 mappen: 

Microsoft.Dynamics.NAV.OLSync.NAVSyncAddIn.dll 
5. Indsæt denne fil i sprog mappen i Microsoft Office Outlook Integration 

mappen. Microsoft Office Outlook Integration mappen: 
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office\xx-XX (hvor xx-XX 
repræsenterer sprogversionen f.eks. en-US) 

Opsætning af server instans 

 

Bemærk: Hvis du følger denne vejledning i forbindelse med konverteringen af 

Navision Stat 5.4.02 til Navision Stat 7.0, skal du først være nået til pkt. 28 i 

konverteringsvejledningen, før du forsætter med nedestående. 

 

På NAV2013R2 tilgås alle databaser via en NAV server instans, derfor skal der 

oprettes minimum en serverinstans pr. database og pr. brugertype. Så hvis det 

både skal være muligt at logge ind med Windows login og brugernavn/password, 

skal der være minimum en instans til hver. Sidst i dette afsnit findes en oversigt 

over hvornår det er nødvendigt med nye NAV server instanser. 

Installation af certifikat 

Hvis man ønsker at anvende en NAV service, der anvender andre loginmetoder 

end Windows login, skal der oprettes og installeres et servercertifikat. Det samme 

gælder, hvis den NAV server instans man ønsker at forbinde til, ligger på en 

maskine, der ligger på et andet domæne, end det domæne man afvikler klienten 

på. Microsoft har her beskrevet proceduren for certifikat installation: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg502478%28v=nav.70%29.aspx. 

 

Se desuden afsnittet ”Opsætning af service med NavUserPassword”. 

Oprettelse af server instans 

For at oprette en ny server instans, skal man gå ind i administrationsmodulet. 

Dette modul ligger som standard på følgende sti: "C:\Program Files 

(x86)\Microsoft Dynamics NAV\71\RoleTailored Client\Microsoft Dynamics 

NAV Server.msc". Når man har åbnet, ser man alle de serverinstanser, der 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg502478%28v=nav.70%29.aspx
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allerede er oprettet. For at oprette en ny, vælger man ”Add Instance” – markeret 

med rød ramme på billedet. 

 

 
 

Herefter skal man tage stilling til, hvilke porte der skal benyttes. De udvælges i 

samarbejde med en systemadministrator, så man benytter porte der er åbne, og 

ikke benyttes til andre formål. Man skal ligeledes vælge en konto til afvikling af 

servicen.  

 

Som konto kan vælge Network Services, eller oprette en dedikeret konto med 

lignende rettigheder.  Det mest sikre er at oprette en særlig domæne konto til 

formålet, som skal være oprettet med visse rettigheder, og ikke mindst privilegier 

på SQL serveren. Til at starte med har vi ikke oprettet brugeren, så den får lov at 

stå til default – Network Service, men oprettes senere. 
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Bemærk at server instansen her er navngivet ”DemoDatabase1_Win”, hvilket er 

navnet på den database som server instansen forventes at forbinde til, samtidig 

med det fremgår af navnet hvilken type login der benyttes. En sådan navngivning 

gør det lettere for brugere, der tilgår mange databaser, at vælge den rigtige server 

instans fra brugergrænsefladen, hvor databasenavnet ikke længere er synligt.  

 

Det kan også være en fordel at lade klientport nummeret indgå i NAV server 

navnet, så ovenstående eksempel ville være DemoDatabase1_7147_Win. På den 

måde, kan man aflæse alle relevante oplysning, i forbindelse med login, ud fra 

NAV server navnet. 

 

Efter klik på ’OK’, er der nu oprettet en ny server instans. Denne kan ses på 

oversigten, som det fremgår af nedenstående: 
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For at konfigurere server instansen yderligere, skal man klikke på navnet ude i 

oversigten i venstre ramme. Herved vises følgende opsætningsskærmbillede. 

 

 
 

Man skal klikke på knappen ”Edit” for at kunne redigere parametrene. De 

vigtigste parametre er ”Database Name” som angiver den Navision Stat SQL 

database, man ønsker at oprette forbindelse til, samt ”Database Server” som 

angiver den server, hvorpå SQL Serveren er installeret. 
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De tilrettede felter er markeret herunder: 

 

 
 

Hvis SQL serveren havde haft flere instanser, ville vi skulle have angivet 

instansens navn i ”Database Instance” feltet.  

 

Bemærk i øvrigt, at Services Default Time Zone her er sat til ’UTC’. Denne kan 

med fordel ændres til ’Server Time Zone’ 

 

Som nævnt tidligere, er standard login konto til NAV Servicen, Network Services. 

Det anbefales dog at vælge en dedikeret domænebruger, til at køre NAV Servicen. 

Dette ændres under menupunktet ”Login Account” ude til højre. I dette tilfælde 

er der valgt en domænekonto der hedder Nav70servicetest, som det fremgår:  

 

 
 

Det er vigtigt kontoen har de rigtige rettigheder, som det fremgår her: 
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http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh166150%28v=nav.71%29.aspx. 

Der skal gives mulighed for, at denne konto kan logge ind som service, og 

kontoen skal kunne registrere Service Principal Names (SPN). Derudover skal der 

gives de rette SQL privilegier, som beskrevet herunder:  

 Start SQL Server Management Studio og forbind til den instans hvor Nav 
database kører 

 Opret et login for den domæne konto der er valgt til at køre servicen. 

1. Naviger hen til Security, Logins 
2. Højreklik på Logins og vælg New Login. 
3. Vælg Search, og indvælg kontoen 
4. Vælg OK. 
 

 Tilføj kontoen som en bruger på master databasen. 

 
1. Navigér hen til Databases, System Databases, master, Security, Users. 
2. Højreklik på Users og vælg New User. 
3. Vælg ellipseknappen langt ude til højre af den anden linje i Database User 

– New dialog boksen. 
4. I Select Login dialog boksen, indtast eller søg efter det login, der er valgt 

til Nav servicen. 
5. Indtast et navn i User name feltet (den første linje i Database User - New 

dialog boksen). 
6. Vælg OK. 
 

 Tildel det oprettede login rettigheder på master databasen. Højreklik på 

master og vælg Properties. Derefter skal følgende gøres: 

 
1. Under ‘Select a Page’, vælg ‘Permissions’. 
2. Under ’Name’, vælg det netop oprettede login til Nav servicen. 
3. Under Permissions for brugeren, på Explicit fanen, scroll ned til Select 

linjen, og sæt flueben i Grant kolonnen. 
4. Vælg OK. 
5. Navigér hen til: Databases, System Databases, master, Tables. 
6. Højreklik på dbo.$ndo$srvproperty tabellen og vælg Properties. 
7. Under ‘Select a Page’, vælg Permissions. 
8. Vælg Search, og anvend Select User or Group dialog boksen til at 

identificere det login der anvendes af NAV Servicen.  
9. Under Permissions for brugeren, på Explicit fanen, scrolles der ned til 

Select linjen, og så sættes der flueben i Grant kolonnen. 
10. Vælg OK. 
 

  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh166150%28v=nav.71%29.aspx
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 Tildel loginet de nødvendige roller på Nav databasen. 

 
1. Navigér hen til Databases, <navnet på din database>, Security, Users. 
2. Højreklik på Users og vælg New User. 
3. I Database User – New dialog boksen, vælg ellipse knappen ude til højre 

på den anden linje. 
4. Vælg NAV server loginnet, og klik OK. 
5. Under Database role membership, sæt flueben i db_owner check boksen.  
6. Vælg OK. 
7. Højreklik på Nav databasen og vælg Properties. 
8. Under Select a Page, vælg Permissions. 
9. Vælg Search, og anvend dialogboksen til at identificere det login der 

anvendes til at køre Nav servicen. 
10. Under Permissions for <brugernavn>, på Explicit fanen, scrolles der ned 

til View database state linjen, og der sættes flueben i check boksen i Grant 
kolonnen. 

11. Vælg OK. 
 

For at sætte kontoen op til at kunne registrere Service Principal Names (SPN), 

skal følgende trin følges  

1. Start Active Directory Users and Computers snap-in fra Microsoft 
Management Console (MMC): 

1. Vælg Run i Start menuen, skriv mmc på kommando linjen, og 
vælg OK. 

2. Når konsollen åbner, vælg Add/Remove Snap-In fra File menuen, 
vælg Active Directory Users and Computers, og vælg Add. 
 
Hvis du ikke kan se Active Directory Users and Computers ilisten 
over listen af tilgængelige snap-ins, skal du muligvis bruge Server 
Manager til at installere Active Directory Domain Services rollen 
på din server computer.  

2. I MMC, klik på Active Directory Users and Computers og vælg derefter 
Advanced Features. 

3. Udvid domain noden og vælg Users. 
4. Højreklik på kontoen der er sat op til at skulle køre NAV Servicen, vælg 

Properties og klik på Security fanen. 
5. Vælg SELF i Group or user names listen. 
6. Under Permissions for SELF, ii den nedre del af panelet, scrolles der ned 

til Write public information og så sættes der flueben ”I Allow” kolonnen. 
7. Vælg OK. 

Når NAV Server instansen er sat op, skal den startes, før brugere kan forbinde til 

den. Dette gøres ved at markere instansen, og vælge Start der i højre ramme, eller 

højreklikke på instansen og vælge Start. 



 Side 33 af 73 

 

 

 
 

 

Det fremgår af Status kolonne, at NAV Servicen kører. 

 

 
 

Hvis NAV Servicen ikke kan starte eller stopper utilsigtet, skyldes det ofte 

manglende/forkerte rettigheder af den konto NAV Servicen afvikles med i fohold 

til SQL serveren og den aktuelle SQL database. 

 

Når serverinstansen er sat op, er den klar til at klienterne (Windows, web m.f.) kan 

oprette forbindelse til den. 

Behov for ny server instans 

Nedenstående skema beskriver i hvilket omfang, der skal oprettes nye server 

instanser. 

 
Behov for… Ny NAV 

server 
instans 

Ny klient genvej (Evt. 
ændring af konfig. fil)  

Nyt IIS site hvis webadgang 

at kunne tilgå ny database Ja  Valgfri Ja 

at kunne tilgå nyt regnskab Nej Nej Valgfri, men anbefalet, da brugeren 
eller skal angive en ny url for at skifte 
regnskab 

at kunne anvende ny 
loginmetode 

Ja Ja Ja 

at afvikle en NAS. Valgfri 
(anbefalet) 

N/A N/A 

at skifte sproglag Nej Nej Ja 
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Konvertér Navision Stat 5.4.02 på eksisterende SQL Server 2008 

For konvertering af Navision Stat 5.4.02 til Navision Stat 7.0 se vejledningen 

”NS 7.0 konverteringsvejledning.docx”.  

Flytning af konverteret Navision Stat 7.0 database 

Når databasen er konverteret til Navision Stat 7.0 flyttes databasen til samme SQL 

Server 2012, hvor tilhørende KONCERN, SLS og Stored Procedure database 

ligeledes installeres. 

 

For en flytning fra MS SQL Server 2008 til MS SQL Server 2012 følges 

nedenstående. 

 

Indledningsvis tager du en SQL backup, ved først at logge på SQL Management 

Studio og dernæst udføre følgende handling 
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Herefter vælges hvilen sti, backuppen skal placeres i. 
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Efterfølgende skal backuppen indlæses på en ny database. Først opretter man en 
ny database. Dette gøres fra SQL Server Management Studio, hvor man 
højreklikker på ”Databases” og får følgende rullemenu frem, hvor man vælger 
”New Database…” 
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Den nye database tildeles et navn. Hvis der er tale om en konverteret database, 
der flyttes fra SQL Server 2008 til SQL Server 2012, skal den nye database hedde 
det samme som den konverterede database. 
 

 
 
Databasen er nu oprettet og backup’en kan indlæses. Dette gøres ved at 

højreklikke på den nyoprettede database og så vælges TasksRestoreDatabase, 
som det ses herunder: 
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Man ser et tomt billede som dette, hvor man så skal klikke på … knappen efter at 
have valgt Device under Source 
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Efter klik får man dette billede frem, hvor der er klikket på Add, hvorefter man 
har peget på den ønskede sti 
 

 
 
 
Efter klik på OK, ser vores udgangsbillede for indlæsning af backuppen nu sådan 
ud 
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En god idé er altid at overskrive eksisterende database med REPLACE. Dette 
sikres ved at klikke på Options ude til venstre og sætte flueben, som i følgende 
illustration 
 

 
 
Efter man har klikket OK, starter indlæsningen af backuppen. 
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Efter gendannelse af backup’en, skal man sikre, at databasen er sat op med det 
korrekte kompatibilitetsniveau, som skal være ”SQL Server 2012 (110)”. Dette 
gøres ved at højre-klikke på databasen i SQL Server Management Studio, og vælge 
’Properties’. I ‘Database Properties’-skærmbilledet vælges punktet ’Options’ i 
venstre side, og værdien i feltet ‘Compatibility Level’ sættes til ”SQL Server 2012 
(110)”.  
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Klik herefter ’OK’, for at acceptere ændringen. 
 
MS SQL Serveren skal efterfølgende justeres, for at skabe basis for adgang i et 3 
tier miljø.  
 
Både Named pipes og TCP/IP protocol skal enables.  
Derudover skal SQL Browser Service startes såfremt der køres med flere SQL 
Server Instanser. Dokumentation findes her: http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/dd983822%28v=nav.70%29.aspx. 
Named pipes og TCP/IP protocol opsættes i SQL Server Configuration Manager, 
der findes som et MMC Snap in. Opsætningssti fremgår af nedenstående billede:  
 

 
 

SQL Browser service startes ligeledes via SQL Server Configuration Manager, 

som det fremgår af nedenstående billede. Servicen er markeret med rød firkant. 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd983822%28v=nav.70%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd983822%28v=nav.70%29.aspx
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Herefter genstartes selve SQL Servicen, som er angivet lige over SQL Server 

browser og markeret med en med blå firkant. 

 

Endelig skal der i firewall’en på SQL Server maskinen angives en lovlig undtagelse 

til sqlserv.exe.  

 

For Windows firewall er det her angivet, hvordan dette udføres: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd983822%28v=nav.70%29.aspx .  

 

 
  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd983822%28v=nav.70%29.aspx
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Opsætning af brugere 

 

Hvis der er tale om en database, der er konverteret fra Navision Stat 5.4.02 til 

Navision Stat 7.0, vil alle eksisterende brugere fra Navision Stat 5.4.02 automatisk 

være oprettet på Navision Stat 7.0 databasen. 

 

Selve oprettelsen af brugere på en database foregår ved at gå ind på følgende sti: 

Afdelinger/Opsætning/It-administration/Generelt/Brugere. Der kan også vælges 

at søge efter ”brugere” i søgefeltet i højre hjørne af applikationen(Ctrl+F3). I 

handlingsbåndet under fanebladet ’Start’ vælges handlingen ”Ny”. Herefter kan 

brugerens oplysninger, evt. password og rettigheder opsættes. På nedenstående 

skærmbillede, kan der ses en bruger sat op med Windows login. Opretter man en 

Windows bruger, vil man starte med at klikke på firkanten med de 3 prikker ud fra 

Windows-brugernavn. Dette giver mulighed for opslag i Active Directory, og 

finde frem til den ønskede bruger. Brugeren skal dernæst have tildelt nogle 

rettigheder. Tildelingen af rettigheder foretages under oversigtspanelet 

”Brugerrettighedssæt”. Som det fremgår, er der I dette tilfælde tale om en 

superbruger. 

 

 
 

Bemærk! Hvis man vil indlæse en database backup fra et andet domæne, hvor man 

ikke tidligere har været oprettet som bruger med bruger/adgangskode adgang, skal 

man foretage en af følgende to processer, for at kunne logge ind med sin 

Windows bruger. 

 

a) enten oprette sig selv som bruger via SQL scripts, 



 Side 45 af 73 

 

b) eller, man kan slette alle eksisterende brugere. 

 

Begge løsninger er kun relevante, hvis der er tale om en database til testformål. 
Ingen af processerne kan altså lade sige gøre på en produktionsdatabase. Dette 
skyldes at forretningslogikken ikke aktiveres, ved skrivninger direkte på SQL 
serveren.  
 

a) For at Oprette sig selv uden at slette de eksisterende brugere kan man 
bruge dette script, der dog kræver lidt mere kendskab til sin egen windows 
bruger: 

USE [Din Database] 

DECLARE @USERSID uniqueidentifier, @WINDOWSSID 
nvarchar(119), @USERNAME nvarchar(50) 

SET @USERNAME   = '<domæne\bruger>' 

SET @USERSID    = '<random security id>' 

SET @WINDOWSSID = '<windows security id>' 

INSERT INTO [dbo].[User] 

          ([User Security ID],[User Name],[Full Name],[State],[Expiry 
Date], 

           [Windows Security ID],[Change Password],[License Type]) 

    VALUES 

          (@USERSID,@USERNAME,'',0,'1753-01-01 
00:00:00.000',@WINDOWSSID,0,0) 

INSERT INTO [dbo].[User Property] 

          ([User Security ID],[Password],[Name 
Identifier],[Authentication Key],[WebServices Key],[WebServices 
Key Expiry Date]) 

    VALUES 

          (@USERSID,'','','','','1753-01-01 00:00:00.000') 
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INSERT INTO [dbo].[Access Control] 

          ([User Security ID],[Role ID],[Company Name]) 

    VALUES 

          (@USERSID,'SUPER','') 

GO 

Scriptet  opretter en Windows bruger som SUPER. 

 

 

b) Følgende SQL script kan slette alle brugere: 

delete from [dbo].[User] 
delete from [dbo].[Access Control]  
delete from [dbo].[User Property]  
delete from [dbo].[Page Data Personalization]  
delete from [dbo].[User Default Style Sheet]  
delete from [dbo].[User Metadata]  
delete from [dbo].[User Personalization] 

Derefter kan man logge ind med sit Windows bruger login.  

Når brugerne er oprettet, skal der opsættes config filer, og oprettes ikoner til dem, 
så de nemt og ubesværet kan logge ind. Denne procedure er beskrevet i et særskilt 
afsnit. 
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Konfiguration af adgang til hjælpetekstserver 

Ifm. NS 7.0 har Moderniseringsstyrelsen opsat en central hjælpetekst server4, hvor 
de samlede hjælpetekster til både: MS Dynamics NAV2013R2, den statslige 
funktionalitet, Collection Management og Payment Management er installeret. 
Servernavnet er ”navhelp.modst.dk” og port nummeret er 80. 
 
For at give den enkelte bruger adgang til disse hjælpetekster, skal følgende 
konfigureres i brugerens config-fil. Der findes 2 parametre der styrer hvilken 
hjælpeserver der forbindes til. Disse parametre er markeret med gult i 
nedenstående billede:  
 

 
 
  

                                                 
4 Selve opsætningen af den centrale hjælpetekstserver er beskrevet som intern 
systemdokumentation i Moderniseringsstyrelsen. 
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Test af adgang til databaser og regnskaber 

For test via CSIDE klienten (udviklingsmiljøet), følges proceduren kendt fra 

NAV5.0SP1, dvs. at der angives en server, en database og et password. Læg 

mærke til nedenstående eksempel er angivet for et lokalt miljø, og ikke KMDs 

testmiljø. 

 

Bemærk i øvrigt at alle, der skal kunne tilgå en database via C/SIDE klienten skal 

være oprettet som db-owner på SQL serveren for de(n) aktuelle database(r). 

 

 

 
 

Ved at klikke på filer\database\Åbn fremkommer nedenstående billede, hvor de 

nødvendige oplysninger indtastes, for at få adgang. 

 

Bagefter skal der testes for at der forbindelse via Windows klienten. Dette gøres 

igen ved start\Alle Programmer 

 

 
 

Loginskærmbillede, udfyldes med korrekt brugernavn og adgangskode. 
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Normalt vil der på dette tidspunkt allerede være 

sket en konfiguration af bruger, service og 

database, der gør at brugeren automatisk routes 

igennem til den korrekte database, men hvis det 

ikke er tilfældet, skal serveradressen (server instans 

navnet) angives i visningen til højre, før der kan 

vælges regnskab. 

 

 

 

 

Installation af klientmiljø 

Samtidig installation af alle ønskede komponenter 

Vær opmærksom på nedenstående eksempel er baseret på lokal installation, og 

således ikke KMDs testmiljø. 

Inden man går i gang med installationen af klienterne, bør man nøje overveje 

hvilke klienter man vil installere på den pågældende maskine. Dette skyldes, at alle 

de elementer man ikke vælger i en given installation bliver fjernet, selv hvis de er 

der i forvejen, fra en tidligere installation. Hvis man i stedet vælger alle de 

komponenter, man gerne vil have med i anden omgang, vil der være tale om re-

installation af de elementer, man allerede måtte have liggende på maskinen. Det er 

ikke muligt at foretage en tillægsinstallation, og således beholde allerede 

installerede elementer. Installationen overskriver dem. 

 

Vi anbefaler derfor, at man installerer alle ønskede NAV klient komponenter ad 

én gang på den samme PC. 
 

Installation af Windows klient 

I det følgende beskrives en klient installation, hvor der allerede findes en kørende 

service ’SAM_Demo’, og hvor der skal dannes mulighed for at forbinde til denne, 

ved en windows klient og en web adgang. Dette vil være den typiske 

brugerinstallation. På selve klient-PC’en, er det ikke nødvendigt at installere noget 

for at give web adgang, udover en web browser, som vi antager allerede er 

installeret. Alle større web browsere er understøttet, dog er Internet Explorer den 

eneste der kan udnytte alle funktioner 100%. 

 

Som det første skal selve Windows klienten installeres. Dette gøres fra produkt 

CD’en. I produkt CD mappen køres filen Setup.exe: 
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Når filen køres, skal vilkårene accepteres: 

 

 
 

Der vælges Installationstype, så man ikke får installeret en demonstrationsversion. 
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Der skal vælges en installationstype, i det her tilfælde ’Klient’. 

 

  
 

Det anbefales at vælge ”Tilpas”, hvis man skal have indvalgt nogle komponentertil 

installation. I dette tilfælde er det valgt, at installere Excel og Outlook tilføjelses 

programmerne: 

 

 
 

I det efterfølgende, kan man enten indlæse en konfiguration, eller man kan 

opsætte en manuel adgang, som er tilfældet her: 
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Vil man gemme denne konfiguration, kan der trykkes på ’Gem’, og man kan bruge 

den ved fremtidig installation af maskiner, der skal benytte samme konfiguration. I 

dette tilfælde gemmes konfigurationen ikke. Der fortsættes i stedet via klik på 

’Anvend’, hvorefter installationen går i gang, og et skærmbillede som 

nedenstående vises:  

 

 
 

Når installationen er færdig, er det muligt, der afsluttes med nedenstående 

skærmbillede, og der foreligger en problemrapport. Ofte skyldes det manglende 

komponenter ved installationsstart, som fx Microsoft .NET Framework 4.5, er 

blevet installeret sideløbende med NAV klienten. 

 

 
Problem rapporten viser følgende: 
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Hvor ”fejlen” løses ved blot at genstarte som anført.  
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Opsætning af skrivebordsikoner 

 

Grundet arkitektur ændringerne på NAV2013R2 (NS7.0), er metoden til at skifte 

imellem databaser, anderledes, end det var på NAV5.0SP1 (NS5.4.02). Derfor 

anbefales det, at de enkelte brugere arbejder med forskellige NAV ikoner på deres 

skrivebord, som automatisk åbner Navision Stat, med direkte adgang til den 

ønskede database, via en lokal konfigurationsfil ”ClientUserSettings.config”. 

 

Konfigurationsfilen indeholder informationer om forbindelse til en oprettet NAV 

server instans. Filen består af en række parametre, som alle er beskrevet af 

Microsoft her:  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301077%28v=nav.71%29.aspx   

 

Den nemmeste måde er at opsætte en konfigurationsfil pr. NAV server instans, og 

oprette en Windows klient genvej (IKON) pr. server instans, der peger på hver 

deres konfigurationsfil.  

 

Det første man bør gøre er at bygge selve config filen.  

Det nemmeste er at kopiere en eksisterende og tilrette den. Som default ligger der 

en brugers konfigurationsfil på følgende sti: 

 

C:\Brugere\[brugernavn]\AppData\Roaming\Microsoft\Microsoft Dynamics 

NAV\71\  

 

Hvis ingen brugere har åbnet en NAV Windows klient, vil selve installationen af 

NAV2013R2 klienten, oprette en standard konfigurationsfil på følgende sti: 

 

C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Dynamics NAV\71\ 

 

Kopier filen ClientUserSettings.config til den ønskede sti. 

 

I dette tilfælde er den ønskede sti: C:\Nav7\NavConfigFiler. Dernæst omdøbes 

filen til noget mere sigende, i forhold til hvilke NAV service/database den 

opsættes til, fx: DemoDatabase1.config, og rettes som nedenstående:  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301077%28v=nav.71%29.aspx
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Langt de fleste informationer kan findes i den opsatte NAV server instans. Det 

vigtigste er parameteren ”ClientServicesCredentialType”, som skal matche den 

”Credential Type”, der er sat op på NAV servicen. Hvis dette ikke er tilfældet fås 

en fejl om protokol mismatch ved åbning af klienten. Hvis ”Credential Type” er 

sat til NavUserPassword, skal ”DnsIdentity” desuden være udfyldt med korrekte 

certifikat. De øvrige oplysninger om port og NAV server navn, kan ændres på 

login tidspunktet. 

 

Efter konfigurationsfilen er tilpasset, skal der laves en skrivebordsgenvej, som 

peger på ovennævnte konfigurationsfil.  

 

Når man har oprettet en genvej, og bygget sin konfigurationsfil, højreklikker man 

på den oprettede genvej og vælger egenskaber. Her kan man se et felt der hedder 

destination. Til at starte med vil der i feltet stå en sti til, der hvor genvejen er 

hentet fra. Hvis vi forudsætter, at vi har oprettet konfigurationsfilen ’ 

DemoDatabase1.config, og lagt den i mappen C:\Nav7\NavConfigFiler, skal der 

i destination feltet tilføjes følgende: 

 

-settings:C:\Nav7\NavConfigFiler\DemoDatabase1.config  

 

Husk et mellemrum inden bindestregen. 

 

Brugeren kan nu blot klikke på ikonet for en direkte adgang til den ønskede 

database.  
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Indlæsning af licens 

Når man skifter licens, er der særligt en ting man skal være opmærksom på. Dette 

er at NAV server instanser skal genstartes, for at licensskiftet slår igennem. Ellers 

foregår et skift af licensen, på samme måde som i tidligere versioner af Navision. 

Dog kan det i NAV2013R2 udelukkende foregå fra CSIDE klienten. Dermed er 

proceduren, at man åbner CSIDE klienten og vælger 

FunktionerLicensoplysninger og vælger Overfør knappen. Man finder sin licens 

og trykker ’Åbn’. Dernæst skal NAV server instansen genstartes. Dette gøres fra 

Administrationsværktøjet.  

Opsætning af webadgang 

 

Ønsker man mulighed for at tilgå en oprettet server instans via en browser, er 

Best Practice ifølge Microsoft, at man bruger Microsoft Dynamics NAV 

Administration Shell. Vær opmærksom på at vi i dette afsnit har oprettet 

webadgang på vores eget miljø og ikke hos KMD. Værktøjet findes via Windows 

Start knappen. 

 

 
 

Hvis man ikke umiddelbart kan finde værktøjet, er her en metode til selv at 

oprette en genvej til PowerShell: 

 

Gå ind i C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\ og lav en genvej til 

PowerShell.exe. 

Højreklik på den oprettede genvej og skriv: 

 

C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell.exe  -NoExit -
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ExecutionPolicy RemoteSigned " & ' C:\Program Files\Microsoft Dynamics 

NAV\71\Service\NavAdminTool.ps1 ' " i destination.  

Når det køres skal man højreklikke og vælge kør som administrator. Herefter 

vises: 

 
 

 

Kommandoen til at oprette en ny web server instans gøres med følgende syntaks 

([ og ] skal undlades):  

 
New-NAVWebserverInstance -WebServerInstance [Navn på webserver 

instancen] -Server [Serveren hvor service tier ligger på] -

ServerInstance [Den instans man ønsker brugeren skal anvende] 

ClientServicesCredentialType [den type login man ønsker].  

 

CredentialType skal være samme som den credential type, der anvendes af NAV 

server instansen. Nedenstående viser et eksempel: 
 

 
 

Klik på Enter for afvikling af kommandoen. For en kontrol af, at det er oprettet 

som ønskes, kan man kontrollere om sitet er oprettet på ISS manageren på 



 Side 58 af 73 

 

serveren. Denne tilgås via Administrative Tools\Internet Information Services 

Manager. Her bladrer man ned gennem hierarkiet som nedenstående viser: 

 

 
 

 

Her kan man se, der er oprettet et site. Når sitet er oprettet, kan man opsætte sitet 

yderligere ved hjælp af en konfigurationsfil ’web.config’, der som standard findes 

på denne sti: C:\inetpub\wwwroot.  

 

Web.config filen indeholder en række informationer, som dem man kender fra 

konfigurationsfilerne til NAV serverne. I tilfældet her er den fra start ikke udfyldt 

som ønsket. Dette skyldes at filen dannes ud fra filen ’InstanceWeb.config’, som 

befinder sig på stien: C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\71\Web 

Client. Kører man med mange af de samme parametre, kan der med fordel rettes i 

InstanceWeb.config filen, da de enkelte specifikke konfigurationsfiler arver 

værdierne fra denne fil, hver gang man opretter en ny webserverinstans. 

 

Der skal ændres i ClientServicesPort, da den som standard har en default port. 

Som default er CredentialType i vores tilfælde også forkert, da den er angivet til 

Windows login. Da vi har valgt at anvende database login, skal vi også ændre 

dette. Der står forklaringer i konfigurationsfilen til alle opsætninger, så der er en 

del hjælp at hente, hvis man er i tvivl om de forskellige parametres betydning. 

Generelt er et godt råd at lægge sig op af det, man har sat op i den service instans, 

som man ønsker at forbinde til, så de hænger sammen. 

 

Da vi, som sagt, har valgt at køre med NavUserPassword, skal vi sørge for at 

indkommentere en blok, der som standard er udkommenteret. Nedenstående 

viser hvordan det gøres, hvor højre side viser hvordan en standard web config fil 

ser ud, der skal køre med Windows, og venstre side viser vores der kører med 

NavUserPassword. Læg mærke til markeringerne af --> der fungerer som 

afslutningen på kommentarer i en fil, og dermed markører for, hvad der bliver 

læst og taget højde for. 
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Man bør checke øvrige tags igennem og rette, hvis nødvendigt.  

 

Ønsker man at se Microsofts gennemgang, kan man se her: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj551747%28v=nav.70%29.aspx 

 

Der er flere forskellige ting på IISen man bør sikre sig er sat op. En vigtig ting er 

authentication. Dette er markeret her: 

  

 
 

 

Man skal sikre sig det er sat op på følgende måde, så Windows authentication er 

disabled og forms authentication er enabled:  

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj551747%28v=nav.70%29.aspx
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Det sidste man bør sikre sig, er at der anvendes en krypteret forbindelse. En 

forudsætning for dette, er at man har et server certifikat. Se afsnittet ”Installation 

af certifikat”, for en henvisning til en vejledning, for hvordan certifikater oprettes. 

For at lykkes med det, skal der opsættes bindings. Bindings opsættes, som det 

fremgår her:  

 

 
 

Vi har allerede oprettet vores bindings, som det fremgår 

 

 
 

Skal der oprettes et nyt, klikkes der på Add. Og så udfyldes type, port, og 

eventuelt Host Name. Nedenstående viser hvordan vores Https adgang er sat op 
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Som standard kører HTTPs på port 443, og ønsker man at benytte en anden port, 

skal porten være en del af URLen, så den har følgende syntaks 

https://[servernavn]:8080/[webserver instans navn] – udelad [ og ]. En anden 

metode er at redirecte til HTTPS porten. Der kan benyttes Microsoft Application 

Request Routing Version 2 for IIS 7 (x64) til dette. 

  

For at se Microsofts gennemgang af adgang via sikker forbindelse, se her:  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh167264%28v=nav.71%29.aspx  
  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=265360
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=265360
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh167264%28v=nav.71%29.aspx
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Hvordan brugeren tilgår web klienten 

Brugeren tilgår efterfølgende Navision ved hjælp af et browservindue. Stien til en 

given NAV server(database) er http://[servernavn]:[web klient port] /[web sites 

navn]. Man kan dog udelade port nummer, ved at redirecte. I vores tilfælde er det 

http://attain-ns2:8080/SAMDemo. Vær opmærksom på vi her har oprettet 

webadgangen på vores eget miljø, og ikke hos KMD. Brugeren får et login billede, 

som det man ser her.:  

 

 
 

Bemærk vigtigheden af den bruger man logger ind med, ikke er tilknyttet profilen 

’Rapid Start Implementer’, da der er fejl forbundet med denne standard profil på 

den aktuelle version af NAV2013R2 pr. april 2014.  
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Installation af Payment Management, RTC 2.14  

For de brugere, der skal udveksle data med Nemkonto og/eller Danske Bank, skal 
der installeres Continia.CBIC.dll på service tieret. Kopier filen ’Continia.CBIC.dll’ 
ind i ADD-INS biblioteket på Service Tieret, typisk: c:\Program Files\Microsoft 
Dynamics NAV\71\service\Add-ins\56 
 
For de regnskaber/firmaer, der skal udveksle med Nemkonto og Danske Bank, 
skal følgende filer indlæses i den angivne rækkefølge: 
 
1. DBTS214.02.xml 
2. NKS2.14.xml 

 
For regnskaber/firmaer der opgraderes via Navision Stat standard konverteringen 
fra NS5.4.02 til NS7.0 håndteres denne indlæsning automatisk. 
 
Se også PM vejledning RTC 2.14.pdf.  
 
 
  

                                                 
5 På den klient, der skal kompilere objekterne vil det også være nødvendigt lægge DLL filen i 
ADD-INS biblioteket på denne (Typisk placering c:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics 
NAV\71\RoleTailored Client\Add-ins\). 
6 Se også PM vejledning RTC 2.14.pdf. 
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XML Parser 
 
Under normale omstændigheder (på nyere operativsystemer) er det IKKE 
nødvendigt at installere XML Parsen, men hvis der fås en kompileringsfejl i 
codeunit COD6016844 ved kompilering af Navision Stat objekterne, kan parserne 
installeres separat på den enkelte klient PC via installationsfilen ’msxml.msi’ 
 

1. Dobbeltklik på msxml.msi. 
 

 
 

2. Klik på ’Next’. 
 

  
 

3. Marker ’ I accept the termes in the License Agreement’ og klik ’Next’ 
 

 
 

4. Skift eventuelt de forslåede værdier og klik ‘Next’. 
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5. Klik på knappen ’Install Now’  
 

 
 

6. Klik på ’Finish’ for at lukke billedet og afslutte installationen. 
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Installation af Danske Bank API 

 
For de brugere, der skal udveksle data med Danske Bank via en direkte 
integration mellem Navision Stat (PM udbetalingskladden) og Danske Bank, 
gælder følgende: 
 

 Danske Bank Business Online skal være installeret på den enkelte klient PC, 

se vejledning på http://www.danskebank.dk/da-

dk/skbobs/Pages/skbobs.aspx, se ’Kom godt i gang’. 

 Dernæst skal selve API’et installeres på klient PC’en. Du kan finde 

installationspakken på http://www.danskebank.dk/api (Hvis du har tekniske 

spørgsmål vedr. selve API’et, kontakt Danske Bank Kundeservice på tlf. 70 

114 115.) Når du har hentet filen, kører du setup.exe, og følger 

instruktionerne i installationsvejledningen. 

 På service tier’et skal filen ’Continia.DBBPCAPI.dll’ kopieres ind i ADD-INS 

biblioteket, typisk: c:\Program Files\Microsoft Dynamics 

NAV\71\service\Add-ins\ 

 På den brugerklient eller citrix klient, der skal afvikle integrationen, skal filen 

’Continia.DBBPCAPI.dll’ ligeledes kopieres til ADD-INS biblioteket, typisk: 

c:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics NAV\71\RoleTailored 

Client\Add-ins\. 
 
Se også ’PM vejledning RTC 2.14.pdf’. 
  

http://www.danskebank.dk/da-dk/skbobs/Pages/skbobs.aspx
http://www.danskebank.dk/da-dk/skbobs/Pages/skbobs.aspx
http://www.danskebank.dk/api


 Side 67 af 73 

 

Installation af Collection Management, RTC 1.18 

 
For de brugere der ønsker udveksling af debitor opkrævningsdata med nets, og 
som arbejder med regnskaber/firmaer på databaser, hvor Navision Stat licensen 
er udvidet med adgang hertil, kræves følgende for en anvendelse af PBS Total 
løsningen (PBST):  
 

 Der skal være oprettet et FI-kreditornummer i Danske Bank. 

 Der skal være indgået en aftale med nets af typen BS01. Bemærk at hvis man 
ønsker at medsende pdf-bilag, skal der ligeledes indgås en aftale af typen 
BS03. Se dokumentet: ’6 – Opsætning af NETS.pdf’ 

 Der skal oprettes en nøglefil7. Se dokumentet ’Medarbejdersignatur.pdf’ 

 Der skal installeres en FTP klient på klient PC’en, hvor nets anbefaler, at man 
anvender CLC, se dokumentet ’CLC-Installation.pdf’, hvori det er beskrevet 
hvordan ’CECLC.V13.Win.PBS’ omdøbes og installeres. 

 For de regnskaber/firmaer, der skal udveksle med nets, skal opsætningsfilen 
’CM_SetupNS_70_05012015.txt’ indlæses. Dette sker automatisk i forbindelse 
med datakonverteringen. 

  

                                                 
7 Medarbejder signatur og virksomhedssignatur. 
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Installation af NS/ØDUP invoker 

Se vejledningen ’NS-ØDUP Invoker installationsvejledning Windows server 

2008R2_70’ som kan hentes på: http://www.modst.dk/Systemer/Navision-

Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat-70 

Installation af NS Transportlag 

Se vejledningen ’ NS Transportlag 7 0 installationsvejledning til Windows server 

2008 R2’ , som kan hentes på: http://www.modst.dk/Systemer/Navision-

Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat-70 

Installation af GIS webservice mm. 

Se kompleks af flere GIS relaterede vejledninger som kan hentes på: 

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

Stat-70 

Installation af DP invoker 

Se vejledningen ’NS-ØDUP Invoker installationsvejledning Windows server 

2008R2_70 ’, som kan hentes på: http://www.modst.dk/Systemer/Navision-

Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat-70 

Installation af EFI invoker 

Se vejledningen ’ EFI installationsvejledning_70’, som kan hentes på: 

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

Stat-70 

Installation af NavStatUtilty 

Se vejledning ’ NavisionStatUtility installationsvejledning_70’, som kan hentes på: 

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

Stat-70 

 

Opsætning af service med NavUserPassword 

For at kunne anvende alle andre loginmetoder end Windows login, kræver 

NAV2013R2 at der er et gyldigt servercertifikat på klienten, således at 

kommunikationen mellem klient og server er sikret. Dette er beskrevet i 

vejledningen der linkes til under afsnittet ”Installation af certifikat”. I det følgende 

beskrives uddrag af denne vejledning, dog ikke hvordan selve certifikatet dannes 

og eksporteres til en stiplacering. Følgende trin skal udføres: 

 

1. Certifikatet skal installeres på klient computeren, for den enkelte bruger8 

2. Brugeren konfigurationsfil skal tilføres certifikatnavnet i parameteren 

”DnsIdentity” 

3. NAV server instansen skal tilføjes certifikatets aftryk(thumbprint) 

                                                 
8 Muligheden for at installere et fælles certifikat for alle brugere er ikke undersøgt nærmere på 
tidspunktet for udarbejdelsen af dette dokument. 

http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat-70
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat-70
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat-70
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat-70
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat-70
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat-70
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat-70
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat-70
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat-70
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat-70
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat-70/~/media/Files/Systemer/Navision%20Stat/NS_frigivelser/Navision%20Stat%2070/NavisionStatUtility%20installationsvejledning_70.pdf
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat-70
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Officielle-frigivelser/Navision-Stat-70
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1) Installation af certifikatet for den enkelte bruger 

a) Vælg Windowsknappen, skriv MMC og Enter 

b) Vælg  Filer/”Tilføj/fjern Snap-In...” 

c) Vælg Certifikater og ”Tilføj >” 

d) Vælg ”Min brugerkonto” og tryk ’Ok’ 

 
 

e) Naviger til mappen Certifikater – [aktuel bruger]\Personligt\Certifikater 

f) I højre side under Handlinger vælges ”Flere Handlinger”\”Flere 

opgaver”\Importer 

g) Find frem til det servcertifikat der er blevet dannet9. Tryk Næste, Næste 

og Udfør. 

 
 

h) Dobbeltklik på det importerede certifikat. Vælg fanebladet Detaljer. Scroll 

ned i bunden af informationerne, og tryk på feltet ’Aftryk’. Marker cifrene 

som vist herunder. 

 

                                                 
9 Det rodcertifikat der har udstedt det anvendte servercertifikat, skal også være registreret i relvante 
foldere(evt. ”mellemliggende nøglecentre” og ”tredjepartrodnøglecentre” ). 
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i) Åben Notepad og kopier cifrene ind. Fjern alle mellemrum. 

j) Gem cifrene uden mellemrum til brug for trin 3). 

 

2) Ændre brugerens konfigurationsfil 

k) Find brugerens konfigurationsfil, som standard findes her: 

C:\Users\[brugernavn]\AppData\Roaming\Microsoft\Microsoft 

Dynamics NAV\71 

l) Rediger filen i Notepad. Find parameteren ”DnsIdentity". 

m) Sæt value="[certifikatnavnet]" (i ovenstående eksempel er certifikatnavnet 

”test-ns2.oes.dk”). 

n) Find parameteren "ClientServicesCredentialType" 

o) Sæt value="NavUserPassword" (værdien er Case sensitiv, og skal stå som 

vist) 

p) Gem konfigurationsfilen 

 

3) Tilføje certifikatets aftryk(thumbprint) i NAV server konfigurationsfilen 

 

q) Åben NAV Server administrationsværktøjet. 

r) Åben egenskaberne for den aktuelle NAV server (tryk på NAV server 

navnet i venstre side og vælg Edit) 

s) I oversigtspanelet ”General” kopieres cifrene under pkt. 1) j. til feltet 

”Certificate Thumbprint”: 
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t) I feltet ”Credential Type” vælges værdien ”NavUserPassword” 

u) Tryk Save, og genstart NAV serveren. 

 

Nu skulle det være muligt at tilgå NAV serveren med brugernavn og adgangskode. 
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Typiske fejl og fejlbeskeder 

 

Installationspunkt Fejlbesked ved afvikling af funktionalitet Årsag 
Installation af Windows 
klient (Link til server 
instans)  

 

 
 

DNS-ID er mangelfuld angivet undervejs i 
klient installationen. 
Kan eventuelt overtrumfes ved at arbejde 
med lokale konfigurationsfiler og ikon-
adgange. 

Installation af Payment 
Management, RTC 2.14  
 

 

Filen ’Continia.CBIC.dll’ er ikke kopieret ind 
på service-tier’et 

Installation af Danske 
Bank API 

 

Filen ’Continia.DBBPCAPI.dll’ er enten ikke 
kopieret til klientbiblioteket på klient PC’en 
eller også mangler en eliminering af 
blokering på filen. 

Installation af Danske 
Bank API 

 

Filen ’Continia.DBBPCAPI.dll’ er enten ikke 
kopieret til klientbiblioteket på klient PC’en 
eller også mangler en eliminering af 
blokering på filen. 

Afvikling af 

programmel i Navision 

 

Dette betyder ofte en .dll ikke er instantieret. 
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Installationspunkt Fejlbesked ved afvikling af funktionalitet Årsag 

Skift af Collation på 

KONCERN (og 

SLS – databaserne). 

Fejlmeddelelser i Event Viewer og ØDUP 

invokerens logfil, der bl.a. indeholder 

følgende: 

“Error='Cannot resolve the collation conflict 

between SQL_Scandinavian_CP850_CS_AS" 

and "Danish_Greenlandic_100_CS_AS" in the 

equal to operation” 

 

I Navision Stat’s Import SKS log skrives for 

KONCERN databasen: 

”Synkronisering af koncerndata fejlede. 

Gennemførte=0, fravalgte=0, fejlede=1 

datastrømme”.  

Desuden får filerne status ”Afvist” i ØDUP 

 

Der er ikke skiftet Collation på både 

database og feltniveau på 

KONCERN og SLS databasen fra 

’SQL_Scandinavian_CP850_CS_AS’ 

til 

’Danish_Greenlandic_100_CS_AS’.  

Bemærk at skift af collation 

egenskaben på SQL-databasen kun 

skifter collation på databaseniveau, 

og dermed IKKE på feltniveau. 

   

 

Af-installation 

Afinstallation af NAV klienter og NAV serviceinstanser følger standard 

afinstallation for NAV2013R2 ved Microsoft, og derfor ikke yderligere beskrevet. 


