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Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser 
 

Overblik 

Formål 

Når der bestilles nye testdatabaser hos hosting leverandøren, hvor testdatabasen 

bliver dannet ud fra en sikkerhedskopi af produktionsmiljøet, er der en række 

forhold, der skal tages hensyn til, således at det ikke sendes produktionsdata til 

testmiljøet og omvendt, at der ikke bliver sendt testdata ud i verden. 
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Målgruppe 

 

Intern IT for ikke hostede løsninger 

SIT hosting 

KMD hosting. 
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Hvorfor er det vigtigt? 

En manglende styring af testdata, der indgår i produktionsintegrationer, kan aflede 

fejl, som kun kan genoprettes via kompliceret (og dermed omkostningstung) 

konverteringskode, ligesom der er risiko for afsendelse af data til faktiske 

debitorer. 

Copyright 

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

Dynamics NAV er blevet ændret af Moderniseringsstyrelsen. 

 

© 2017 Microsoft Corporation and Moderniseringsstyrelsen. All rights reserved.  

 

Seneste ændring 

Publiceret første gang: N/A 

Seneste ændring: 18.07.17 
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Beskrivelse 

 

De enkelte afsnit herunder beskriver område for område de nødvendig de-

aktiveringer og/eller tilpasning af opsætninger. 

 
Inden klarmelding af etableret ny testdatabase, baseret på et produktionsmiljø, 

skal der lukkes for igangværende integrationer, som kan risikere at behandle 

testdata som produktionsdata ved kommunikationer med systemer udenfor 

Navision Stat regnskabet. 

Generisk integrationssnitflade - GIS 

 

Inden der etableres en ny testdatabase, skal det sikres, at der i den eksisterende 

testdatabase ikke er nogle igangværende integrationer, som ”ryger” med en ny 

testdatabase. 

 

Hvis der allerede er oprettet en eller flere GIS-integrationer i en eksisterende 

testdatabase, som bliver anvendt til testformål, så skal disse integrationer og evt. 

data genoprettes i den nye testdatabase.  

 

Integrationen er aktiveret, hvis der har været en aktiv GIS-integration i 

produktionsmiljøet. 

 

I feltet ’Intern Service URL’ angives URL’en til test-end point. Her må der aldrig 

være angivet URL til et produktion-end point. 

 

 
 

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

Integration/GIS Integrationsopsætning 

 

Under GIS NAS Instans Kort angives navnene på test-message-queues isf. 

prod-message-queues.  

 



 Side 4 af 14 

Disse message-queues skal ændres fra produktions-queues til test-queues for at 

sikre, at drifts-batches ikke modtages i testregnskabet og omvendt. 

 

 
 

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

Integration/GIS NAS Instans til webservice/Handlingen ’Redigér’ på START 

fanen 
 
Hvis der indlæses GIS-filer via schedulerede jobs, så skal stierne til import-, arkiv- 
og eksportfolderne ændres på datastrømmene i testregnskabet, eller også skal 
datastrømmene sættes til spærret. 
 

 
 
Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Generisk 
Integration/GIS Importdatastrømme 
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Bemærk, at en datastrøm er opsat til scheduleret afvikling, hvis feltet 
”Automatisering Indlæsning + Behandling” er sat til Ja på oversigtspanelet 
Generelt.  



 Side 6 af 14 

Elektronisk fakturering 

 

Hvis der anvendes elektronisk salgsfakturering, så skal man sørge for, at der i 

testdatabasen er angivet optionen Nej  i feltet ’Send E-bilag ved bogføring’. 

 

Under Automatisering kan det angives, om indgående dokumenter automatisk 

skal behandles, når de aktuelle pages åbnes. Da der er tale om en testdatabase 

anbefales det, at felterne sættes til ”Kun åbning”. 

 

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

Integration/E-bilag styringsopsætning. 

 

 
 

Dette for at sikre, at der ikke ved et uheld sker en afsendelse af en salgsfaktura til 

en ”rigtig” debitor ved test af salgsfakturering. 
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PBS 

 

Hvis CM anvendes og der overføres opkrævninger til PBS systemet hos Nets, skal 

feltet ’System Id’ rettes fra BS1 til KR9. 
 

Sti: Afdelinger/Opkrævningssystem (BS)/Opsætning/Opsætningssystem 

 

 
 

Dette for at sikre, at der ikke ved et uheld afsendes en opkrævningsfil til nets ifm. 

test af opkrævningskladden. 
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Nemkonto (NKS)  

 

Sendes betalinger gennem NKS skal værdien ’Webservice’ ændres til ’CBIC’ i 
feltet ’Send via’ 

 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Avanceret/Bankcentraler 

 
 
Dette for en sikring af, at der ikke ved et uheld sendes betalinger afsted til 

produktionsmiljøet hos Nemkonto under test af udbetalingskladden. 
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Danske Bank API 

 
Sendes betalinger via API løsningen til banken, skal markeringen i feltet ’Direkte’ 

fjernes. 

 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Betalingsformidling/Bank 

 

 
 

Dette for en sikring af, at der ikke ved et uheld sendes betalinger afsted til 

produktionsmiljøet hos Danske Bank under test af udbetalingskladden. 
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Digital Post integration 

 

Hvis regnskabet, der skal anvendes i test, er opsat med Digital Post integration, 

bør integrationen slås fra forud for test, således at der ikke ved et uheld afsendes 

salgsbilag ifm. test af bogføring.  

 

Dette gøres lettest ved at de-aktivere selve Digital Post opsætningen. 

 

Gå til Afdelinger/Salg & marketing/Opsætning og vælg ’Digital Post opsætning’. 

Fjern markeringen i feltet ’Digital Post aktiveret’ 
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Eksport til SKS & CØSA 

 

I ØDUP integrations opsætningen skal eksporten til hhv. SKS og CØSA fjernes,  

 

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

Integration/Opsætning/ØDUP integrations opsætning 

 

Statslige institutioner:  

 

 Import SKS Afstemning fjernes 

 Eksport af finansposter til SKS fjernes 

 Eksport af ultimoposter til SKS fjernes 

 Eksportér Lokale Dimensioner 

 

Selveje institutioner: 

 Eksport forbrugsdata til CØSA fjernes 

 Eksport af årsrapportdata til CØSA fjernes  

 

 
 

Dette for en sikring af at der ikke afrapporteres til centrale systemer ved bogføring 

af finansposter i test. 
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Decentral digital indrapportering til ØSC (DDI) 

 
Der hvor testdatabasen er placeret skal der etableres adgang til samme drev som 

på produktionsserveren. Ellers skal stien til placering af temporære filer ændres: 

 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Indrapportering til ØSC/Lokal ØSC opsætning 

 
 

 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Indrapportering til ØSC/ØSC opsætning af 

decentral adgang 

 

 
 

Dette for fortsat afvikling af funktionaliteten efter flytning til testmiljøet. Alle 

transaktioner, der afledes ifm DDI holdes indenfor Navision Stat regnskabet, og 

betragtes således som værende ufarlige. 
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Superlog 

 

I NS7.0 er der etableret log, som ”gemmer” alle dataændringerne, som 

superbrugere foretager via Windows klienten. 

 

Loggen kan de-aktiveres ved at lave følgende ændring i codeunit 1, 

ApplicationManagement 

 

Function: ActivateSuperLog 

//>>IN02309 

//Pga. AD grupper, kan man ikke kontrollere superbruger ud fra tildelte roller. 

//I stedet kontrolleres for, om der er adgang til en specifik tabel, som kun SUPER rollen giver direkte adgang til, 

med korrekt licens. 

 

//>>Superlog 

EXIT(FALSE); 

//<<Superlog 

 

IF GUIALLOWED AND NOT g_NSVariableContainer.ix_GetDeactivate THEN BEGIN 

  IF l_SUPERLog.WRITEPERMISSION THEN 

    EXIT(TRUE); 

  EXIT(FALSE); 

END ELSE 

  EXIT(FALSE); 

//<<IN02309 

 

En de-aktivering kan være smart på testdatabaser, hvor der indimellem testes med 

SUPER adgang, idet SUPER-loggen forringer performance generelt på 

applikationen. 

 

Bemærk, at denne ændring må under ingen omstændigheder etableres i en 

produktionsdatabase! 
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QR-kode 

 

Du finder denne vejledning via vores generelle Navision Stat site 

på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, hvorfra du kan navigere 

frem til den ønskede version og manual eller kvikguide. 

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

 

 

Du kan scanne koden med en smartphone eller en tablet, hvor der er installeret en 

QR-kodescanner. 

 

Brugervejledninger 

 

Selve anvendelsen af den funktionalitet, der styres af opsætningerne ovenfor 

henvises til de enkelte brugervejledninger på: 

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

STAT-NS71 
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