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Overblik 

Introduktion 

Dette dokument er en vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning. 

Denne vejledning henvender sig udelukkende til den ene halvdel af løsningens 

brugere, de decentrale brugere i institutioner der har behov for at indrapportere til 

institutionens regnskab. Der findes ligeledes en vejledning til brugere af løsningen 

i ØSC’et.    
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Målgruppe 

Vejledningen er specielt rettet mod decentrale brugere (medarbejdere i 

institutioner) af den decentrale indrapporteringsløsning.  

Formål 

Vejledningen giver et overblik over den decentrale indrapporteringsløsnings 

principielle opbygning og en konkret vejledning i brugen af løsningen.  

Seneste ændring 

Publiceret første gang: 15. juli 2009 

Seneste ændring: 1. juli 2010 
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Beskrivelse af løsning 

Institutionerne skal indrapportere forskellige typer af data til Økonomistyrelsens 

Økonomiservicecenter (ØSC) via den decentrale indrapporteringsløsning i 

Navision Stat – et nyt modul i Navision Stat. 

Institutionen kan ikke længere taste direkte i den normale Navision Stat løsning, 

men skal oprette data som en bestilling via særlige bestillings-skærmbilleder i 

Navision Stat. ØSC overfører data fra disse bestillinger til standard-funktionalitet i 

Navision Stat. 

Arbejdsproces 

Arbejdsprocessen for indrapportering ser således ud: 

ØSC kontrollerer og 

overfører bestilling til 

standard-Navision 

Stat

Institution opretter 

bestilling

ØSC kompletterer 

bestilling og sætter 

status til afsluttet

Institution overfører 

bestilling til ØSC

 

ØSC har endvidere mulighed for at afvise bestillinger – f.eks. hvis bestillingen er 

fejlbehæftet. 

Alle bestillinger af oprettelse af data skal således godkendes af ØSC inden, ØSC 

overfører bestillingen til standard-funktionaliteten i Navision Stat. 

Ændringer af eksisterende data kan institutionen foretage uden godkendelse af 

ØSC. 

Arbejdsprocessen understøttes af et workflow, der sikrer at man ikke kan springe i 

arbejdsprocessen. 

Alle bestillinger bliver logget og kan ses i en oversigt. Af loggen vil det fremgå 

hvornår og af hvem bestillingen er foretaget og hvornår den der færdiggjort. 

Status på bestillinger 

Udover log på bestillingerne, vil samtlige bestillinger indeholde en status, hvor de 

er i flowet. Nedenstående tabel viser de forskellige statusser en bestilling kan 

indeholde. 

Status Beskrivelse 

Under udarbejdelse Bestillingen er påbegyndt af decentral bruger, men 

ikke er klar til at sende til ØSC’et. 

Klar til behandling Bestilling er afsluttet af decentral bruger, men er 

endnu ikke behandlet af ØSC medarbejder. Når status 

er ”Klar til behandling” kan decentral bruger ikke 
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længere tilgå bestillingen. 

Afventer godkendelse I de tilfælde hvor der er godkendelses-funktionalitet 

på bestillingstypen, kan en bestilling have status 

”afventer godkendelse” indtil en godkender i 

institutionen har godkendt bestillingen og dermed 

sendt den til ØSC. Bestiller kan ikke redigere 

bestillingen, så længe status er ”afventer 

godkendelse”. 

Godkendelse afvist Hvis den interne godkender i institutionen afviser at 

godkende bestillingen, vil bestillingen få denne status. 

Bestiller kan herefter redigere bestillingen og sende 

den til intern godkendelse igen. 

Under behandling Bestillingskortet har været åbnet, men er ikke 

accepteret. Denne status er oprettet for at kunne 

markere at bestillingen er under behandling, men ikke 

accepteret endnu. 

Accepteret Bestillingen er accepteret og er overført til standard 

Navision Stat. Status ”Accepteret” er ikke 

ensbetydende med at bestillingen er kompletteret i 

Navision Stat.  

Afsluttet  Når bestillingen er kompletteret i Navision Stat, skal 

status på bestillingen manuelt ændres til ”Afsluttet” 

af ØSC medarbejder. Når status ændres til ”Afsluttet” 

forsvinder bestillingen fra bestillingsoversigten. 

Afsluttede bestillinger kan findes under menupunktet 

”Bestillinger – afsluttet”.  

Afvist Hvis en bestilling skal returneres til den decentrale 

medarbejder i institutionen, skal bestillingen afvises. 

Afviste bestillinger vil kunne ses i 

bestillingsoversigten af både ØSC- og 

institutionsmedarbejdere. Afviste bestillinger skal 

håndteres af en medarbejder i institutionen før den 

igen skifter status til ”Klar til behandling”  
 

Typer af bestillinger 

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over de typer af bestillinger, som 

institutionen kan oprette til ØSC ift. den proces, som ligger til grund for 

bestillingen i opgavesplittet mellem institutionen og ØSC.  

Navn på bestilling i 

Navision Stat 

Beskrivelse 
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Kreditorbestilling Afgiv bestilling på oprettelse af kreditor og ændre 

kreditor 

Salgsfakturabestilling 

Salgskreditnotabestilling 

Afgiv bestilling på oprettelse af konterede 

salgsfakturaer eller –kreditnotaer. 

Debitorbestilling Afgiv bestilling på oprettelse af debitor eller ændre 

debitorstamdata 

Posteringsbestilling Afgiv bestilling på oprettelse af konterede beløb 

Anlægsbestilling Afgiv bestilling på oprettelse af anlæg. 

Ændring, salg, skrotning mv. understøttes ikke i 

løsningen, da det forventes, at ske sjældnere. 

Finanskontobestilling 

Dimensionskontobestilling 

Afgiv bestilling på oprettelse af artskonti eller 

dimensionskonti 

Generelt om løsningen 

Medarbejdere i institutionen får generel læseadgang til alle moduler i Navision 

Stat. Medarbejdere i institution får ikke adgang til at bogføre. 

Al indtastning og sletning af data foregår kun via de særlige bestillings-

skærmbilleder. Institutionen kan således ikke komme til at oprette data uden at 

ØSC har accepteret det. 

I modsætning til en blanket kan Navision Stat sikre en udvidet validering af 

institutionens indtastninger. Løsningen validerer således så vidt muligt 

institutionens indtastninger ift. Navision Stats krav til formater, data og 

forretningslogik mhp. at mindske tilbageløb fra ØSC til institutionen pga. fejl og 

mangler i bestillinger. 

Institutionen får dog direkte adgang til budgetfunktionalitet, da det ikke kolliderer 

med ØSC’s arbejde i Navision Stat. For institutioner, der ikke er fortrolige med 

Navision Stat kan bede ØSC om at udlæse en budgetskabelon til Excel, som 

institutionens medarbejdere kan arbejde i og sende udfyldt tilbage til ØSC. 

Institutionen har mulighed for at vedhæfte bilag, som dokumentation. 

Dokumentation bør dog i første omgang ikke opbevares her alene, da referencen 

til filen kan slettes i Navision Stat. Dette er standard-funktionalitet, som ikke 

umiddelbart kan ændres. 

Det er muligt at oprette en salgsfaktura og –kreditnota som refererer til en 

debitor, der kun er oprettet som bestilling.  

Rapportering 

Der er udviklet rapporter, således at bestillinger kan udskrives som 

dokumentation. 
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Det vil ligeledes være muligt at få en oversigt over bogførte bestillinger, således at 

transaktionssporet kan følges fra bestilling til bogført post. 

Endvidere har institutionen adgang til alle Navision Stats standard-rapporter ifm. 

økonomistyring 

Løsningens målgruppe 

Målgruppen for løsningen er institutioner, der har relativt simple krav til 

indrapportering af data. Brugerne skal have et vist regnskabskendskab, men ikke 

nødvendigvis kendskab til Navision Stat. 

Institutioner med mere avancerede krav til indrapportering og opfølgning har fået 

udvidet adgang til Navision Stat jf. deres handlingsplan. 

Intern godkendelse af bestillinger i institutionen foregår uden for systemet. 

Før du går i gang 

Den decentrale indrapporteringsløsning er oprettet som et selvstændigt modul i 

Navision Stat. Principperne i anvendelsen af den decentrale 

indrapporteringsløsning følger derfor almindelige Navision Stat funktionalitet. 

Der er bla. nogle genvejstaster der er værd at kende til i brugen af løsningen. 

Genvejstast Beskrivelse 

ESC Lukker det aktuelle vindue. 

Hvis man redigerer et felt og taster Esc, inden man forlader feltet 

annulleres ændringen. 

F1 Viser hjælp om det aktuelle felt 

F2 Åbner det aktuelle felt for redigering (Trykkes én gang på F2 

placeres markøren i starten af feltet, ved to tryk på F2 placeres 

markøren i slutningen af feltet) 

F3 Indsætter ny post i den aktuelle tabel 

F4 Sletter den aktuelle post i den aktuelle tabel 

F5 Viser oversigtsvindue knyttet til den aktuelle tabel f.eks. 

bestillingsoversigten 

F6 Viser valgmuligheder ved udfyldning af et felt (Svarer til at klikke 

på opslagspilen til højre i feltet) 

F8 Kopierer feltværdien fra feltet ovenover 

Shift-F5 Skifter fra tabel- til kortvisning. F.eks. kan man fra en linje i 

bestillingsoversigten få vist den aktuelle bestilling 
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Navigationsruden 

Navision Stat skærmbilledet er opdelt i to dele, navigationsruden til venstre og 

funktionsruden til højre. 

  

Tabellen herunder viser nogle af de oftest anvendte genvejstaster i 

navigationsruden i Navision Stat. 

Genvejstast Beskrivelse 

F12 Gå til navigationsrude fra funktionsrude 

Ctrl-F12 Gå fra funktionsrude til navigationsrude 

Alt-F1 Vis/skjul navigationsrude 

Ctrl-1.. Ctrl-9 Aktiver menu ved position 1..9 

Pil op/Pil ned Flyt op og ned mellem menugrupper og menupunkter 

Højre/venstre piletast Vis/skjul indhold am menugrupper (svarer til at klikke på 

plus/minus) 

Ud over at benyttet funktions- og genvejstaster som nævnt ovenfor, kan tastaturet 

anvendes til at aktivere menuer og knapper: 

Menuer og tekstknapper har (næsten) altid et understreget bogstav. Ved at holdet 

Alt-tasten trykket ned, mens man taster det understregede bogstav aktiveres 

menuen/knappen. 

Eksempel: 
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I menuen ”Vis” er V understreget. Ved at taste Alt-V åbnes menuen. 

Visning af ”Indrapportering til ØSC” menuen 

Hvis modulet til den decentrale indrapporteringsløsning ikke er synligt i 

navigationsruden til venstre i Navision Stat skærmbilledet, kan du højreklikke på 

menuen og vælge ”Vis”. Vælg menupunktet ”Indrapportering til ØSC” i 

oversigten. 

  

Fjern eventuelt menupunkter du ikke skal anvende ved at højreklikke på det 

konkrete modul og vælg ”Skjul”. Gentag processen for samtlige moduler du 

ønsker at skjule. 

Godkendelsesfunktionalitet 

Det er i den decentrale indrapporteringsløsning muligt at benytte 

godkendelsesfunktionalitet ved samtlige typer bestillinger. Funktionaliteten 

benyttes, når man fra institutionens side ønsker at have en intern godkendelse af 

en bestilling. Bestillingen oprettes af en bruger, meldes klar til godkendelse og 

godkendes herefter af en anden bruger, der har rettigheder til at godkende 

bestillinger. 

NB! Ved posteringsbestillinger, hvor der posteres på en kreditor, skal der 

altid foretages godkendelse af bestillingen, da der dannes en udbetaling til 

kreditor! 

Opsætning af godkendelse – bestillinger 

Det er institutionen selv der definerer hvilke typer bestilling, der skal sættes op 

med godkendelsesfunktionalitet. Den/de brugere der har rettigheder til denne 

opsætning skal vælge ”Indrapportering til ØSC/Opsætning/Institution/ 

Godkendelsesopsætning – bestillinger”. I opsætningsmenuen markeres de 

bestillingstyper der kræver godkendelse, før de kan sendes til ØSC. 
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Opsætning af godkendere 

Udover opsætning af hvilke bestillingstyper der kræver godkendelse, skal de 

brugere der skal godkende bestillinger sættes op. Den/de brugere der har 

rettigheder til denne opsætning skal vælge ”Indrapportering til 

ØSC/Opsætning/Institution/Godkendere – bestillinger”.  

Markér de bestillingstyper den enkelte bruger skal have rettighed til at godkende.  

NB! En bestiller kan godt være godkender, men kan ikke godkende egne 

bestillinger!  

 

Godkendelsesflow 

Bestiller: 

Bestillingstyper der er opsat til at kræve godkendelse, bestilles på samme måde 

som andre bestillinger. Når bestillingen er færdig afslutter bestiller bestillingen ved 

at vælge knappen ”Bestilling” og vælge ”Institution/Afslut bestilling”. 
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Bestillers arbejde er identisk, uanset om der er krav til godkendelse af bestillingen 

eller ej!  

Se senere afsnit for en nærmere gennemgang af oprettelse af bestillinger. 

Godkender: 

Når en godkender skal godkende en bestilling åbnes bestillingen. Hvis godkender 

kan godkende bestillingen vælges knappen ”Bestilling” og ”Institution/Godkend 

bestilling” 

 

Bestillingsoversigten indeholder blandt andet status på: hvornår bestillingen er 

oprettet, hvem der har oprettet bestillingen, hvem der har sendt den til 

godkendelse, hvem der har godkendt den og hvornår den er godkendt. 

 

 

Bestillinger 

Samtlige oprettelser af bestillinger foregår ved at klikke på menupunktet ”Opret 

Bestilling”.  

 

Ved at klikke på menupunktet ”Opret bestilling” fremkommer et vindue, hvor 

den konkrete bestilling vælges. 
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Bestillingsoversigt 

Bestillingsoversigten vil i udgangspunktet altid vise bestillinger som endnu ikke er 

håndteret af ØSC. Derudover indeholder oversigten oplysninger om status på de 

enkelte bestillinger.  

 

Som decentral bruger af den decentrale indrapporteringsløsning vil 

bestillingsoversigten altid vise bestillinger der har status ”Under udarbejdelse”, 

”Afventer godkendelse”, ”Godkendelse afvist” eller ”Afvist” af ØSC.  

Filtrering af bestillingsoversigten – Vis kun egne 

Da bestillingsoversigten i udgangspunktet viser bestillinger, som endnu ikke er 

håndteret af ØSC, er det muligt at filtrere oversigten, så den udelukkende viser 

egne bestillinger. Fra bestillingsoversigten vælges knappen ”Bestilling” og vælg 

”Filter/Vis kun egne” 

 

Filtrering af bestillingsoversigten – Vis alle 

Hvis man ønsker at se samtlige bestillinger, inklusiv de bestillinger der håndteres 

af ØSC, kan man vælge at se hele bestillingsoversigten. Fra bestillingsoversigten 

vælges knappen ”Bestilling” og vælg ”Filter/Vis alle” 
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De eneste bestillinger man ikke kan se, er de bestillinger der er afsluttet af ØSC, 

disse ligger under menupunktet ”Afsluttede bestillinger”. 

Åbn bestilling 

For at åbne selve bestillingen kan du enten klikke på opslagspilen i feltet 

bestillingsnummer  

 

eller vælge knappen ”Bestilling” og vælge ”Bestillingskort”.  

 

Herfra kan bestillingen færdiggøres og markeres som værende afsluttet, hvorefter 

bestillingen ikke længere vil fremgå af bestillingsoversigten. 

Se afsluttede bestillinger 

Hvis du vil se om dine bestillinger er blevet kompletteret af ØSC, kan du fra 

bestillingsoversigten se bestillinger, der har status som værende afsluttet.  

I bestillingsoversigten vælger du knappen ”Bestilling” og vælger punktet ”Se 

afsluttede bestillinger” 

Slet bestilling 

Hvis du fortryder oprettelse af en bestilling har du to muligheder. Du kan lade den 

ligge i bestillingsoversigten, hvor den vil have status ”Under udarbejdelse”. 

Bestillinger der ikke er afsluttet kan altid redigeres og dermed genbruges ved at 

åbne bestillingen igen.  

For at åbne bestillingen kan du enten klikke på opslagspilen 

i feltet bestillingsnummer  

eller vælge knappen ”Bestilling” og vælge ”Bestillingskort”.  

 

Herfra kan bestillingen ændres og markeres som værende afsluttet, hvorefter 

bestillingen ikke længere vil fremgå af bestillingsoversigten. 
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Hvis du ønsker at slette en bestilling, skal du åbne bestillingen fra bestillings-

oversigten. For at åbne bestillingen, kan du enten klikke på opslagspilen i feltet 

bestillingsnummer eller vælge knappen ”Bestilling” og vælge ”Bestillingskort”.  

Fra bestillingskortet vælger du ”Bestilling\Institution\Slet bestilling” 

 

Bekræft at du vil slette bestillingen. 

 

Dimensioner 

Som på alle kontotyper i Navision Stat er det muligt at opsætte standard 

dimensioner på samtlige stamdata bestillinger, dimensioner der afledes ved 

bogføring på kontoen.  

Bemærkninger 

Det er muligt at tilføje bemærkninger på bestillingen, det kan være uddybende 

oplysninger om kontoen eller kladden, der er relevante for ØSC’s videre arbejde 

med bestillingen. Vælg f.eks. knappen ”Debitor” og vælg ”Bemærkninger”, udfyld 

formularen med den ønskede bemærkning. 

 

Alternativt kan du benytte bemærkningsknappen på bestillingsformularen til at 

oprette bemærkninger.  

 

Når der er oprettet en bemærkning skifter knappen udseende. 
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Vedhæft filer 

Det er muligt at vedhæfte filer på bestillinger. Der kan vedhæftes filer på samtlige 

bestillinger. På bestilling af salgsfakturaer og salgskreditnotaer kan man vælge om 

bilaget skal medsendes til debitor. 

Fra bestillingen vælges knappen ”Bestilling” og derefter ”Bilag” 

 

I ”Bestillingsbilags” vinduet vælges knappen ”Bilag” og ”Indlæs fil” 

 

Vælg filen du vil vedhæfte. Du bliver herefter spurgt, om du vil slette filen fra 

mappen hvor den blev hentet.  

Man kan vedhæfte lige så mange dokumenter det ønskes. 

Titellinjen øverst i bestillingsvinduet vil vise hvor mange bilag, der er vedhæftet 

bestillingen. 

 

Bilag på salgsfakturaer/salgskreditnotaer 

På bestillinger af salgsfakturaer kan der vedhæftes ligeså mange bilag det ønskes. 

Der kan overføres flere bilag til salgsfaktura. Hvis salgsfakturaen skal sendes i 

papirform, vil ØSC printe bilag og vedlægge bilag.  

Hvis fakturaen skal sendes elektronisk, kan kun et af bilagene sendes med 

fakturaen. De filformater der understøttes ved e-bilag er: PNG, JPG, JPEG, GIF, 

PDF og XML. Det betyder, at fx Word og Excel dokumenter skal konverteres til 

PDF, inden de kan vedhæftes og sendes med fakturaen. 

Når du vedhæfter bilag til salgsfakturabestilling, er fremgangsmåden identisk til 

andre bestillinger med bilag. Hvis feltet ”Overfør til salgsdokument” markeres, vil 

bilaget blive overført til fakturaen i Navision Stat. Hvis feltet ”Send bilag med 

faktura” markeres, vil den valgte fil blive sendt med fakturaen elektronisk. Der 

kan kun medsendes et bilag til elektroniske fakturaer.  
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Opret Posteringsbestilling 

En posteringsbestilling indeholder posteringer der skal håndteres i en kladde, det 

kan f.eks. være ompostering, kasseposteringer etc.  I posteringsbestillingen tastes 

linjer der skal overføres til kladde. Ved overførsel til kladde bestemmer ØSC 

medarbejder hvilken kladde linjerne skal overføres til. 

Klik på menupunktet ”Opret bestilling” og vælg bestillingen ”Postering” klik 

”Ok”.  
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Øverst i visningen fremgår bestillingsnummeret, som er et unikt nummer for 

denne bestilling. Under bestillingsnummerfeltet vises samlet saldo for bestillingen. 

 

Første gang posteringsbestillingen anvendes kan det være en fordel at vælge de 

felter der skal være tilgængelige i oversigten. Placer markøren i den første linje og 

vælg menuen ”Vis” og vælg ”Vis kolonne”. Vælg f.eks. følgende kolonner: 

 Bogføringsdato 

 Kontotype 

 Konto Nr. 

 Momsproduktbogf.gruppe 

 Beskrivelse 

 Beløb  

 Delregnskab kode 

 Genvejsdimension 2-8 

I posteringsbestillingen kan du vælge at have konto og modkonto på hver sin linje 

eller at have modkontoen på samme linje. Hvis du vil angive konto og modkonto 

på samme linje skal du vælge kolonerne.  

 Modkontotype 

 Modkonto 

Felterne i linjen udfyldes ved at taste værdi direkte eller ved at benytte opslagspile 

i de enkelte felter.  
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Felter med ”Drop down” lister klik på pilen eller tast F6 for at folde 

listen ud. 

 

 

 

Felter med opslag, åbner nyt vindue med oversigt over valgmuligheder. 

Klik på pilen eller tast F6 for at åbne oversigten. 

Felter i posteringsbestillingen: 

Feltnavn Beskrivelse 

Bogføringsdato Ved ny bestilling foreslås altid dags dato som 

bogføringsdato. Det er muligt selv at angive ønskede 

bogføringsdato.  

Kontotype Vælg mellem kontotyperne: Finans, Debitor, Kreditor 

og Bank. Valget i denne celle har betydning for hvilke 

kontonumre du kan se i feltet Konto nr.  

Konto Nr. Vælg kontonummer, som kan være en finanskonto, 

debitorkonto, kreditorkonto eller en bankkonto, 

afhængigt af valget i feltet ”Kontotype”. 

Momsproduktbogf.gruppe Feltet benyttes til at angive momstypen. Kan udelades 

i bestillingen og påføres i endelig kladde af ØSC 

medarbejder. 

Beskrivelse Tekstfelt til beskrivelse af posteringen. 

Beløb Tast beløb i kredit eller debet.  

OBS !!! Beløbet der tastes skal være beløb 

inklusiv moms. 

Modkontotype Feltet benyttes hvis du ønsker at modpostere på 

samme linje. Feltet har samme funktionalitet som 

feltet ”Kontotype” 

Modkonto Feltet benyttes hvis du ønsker at modpostere på 

samme linje. Feltet har samme funktionalitet som 

feltet ”Konto nr.” 

Dimensioner Antallet af dimensionskolonner afhænger af 

regnskabet opsætning. Du kan også i disse felter 

benytte opslagspilen til at få en oversigt over 

dimensionsværdier for den pågældende dimension.   
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Du kan taste uendeligt antal linjer i posteringsbestillingen, men hele 

posteringsbestillingen skal gå i nul inden den kan afsluttes. Klik på feltet ”Total 

balance” for at opdatere feltet. Desuden skal linjer stemme pr. bogføringsdato. 

 

Posteringsbestilling med kreditorposter 

I en posteringsbestilling er det muligt at postere på en kreditor. Et eksempel på 

postering på en kreditor er udbetaling af forskud til en medarbejder. Når der 

posteres på en kreditor i den decentrale indrapporteringsløsning, påføres 

posteringen kreditors betalingsoplysninger fra kreditorstamkortet.  

Formålet med dette er, at ØSC kan kontrollere at betalingsoplysningerne på 

bestillingstidspunktet er identiske med betalingsoplysningerne på 

udbetalingstidspunktet. Betalingsoplysninger påføres udelukkende linjen, hvis der 

er tale om en udbetaling (korrekte fortegn på posten).  

 

Afslut bestilling 

Din posteringsbestilling er statusmæssigt stadig under udarbejdelse, indtil du har 

afsluttet bestillingen. 

Klik evt. på menupunktet ”Bestillingsoversigt” heraf fremgår af feltet ”Status” at 

bestillingen er ”Under udarbejdelse”. Fra bestillingsoversigten kan du altid finde 

bestillinger der ikke er afsluttet, åbne dem og gøre dem færdige.  
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Fra Bestillingsoversigten kan bestillinger åbnes ved at klikke på opslagspilen i 

feltet bestillingsnummer, eller ved at markere bestillingen i oversigten og vælge 

knappen ”Bestilling” og vælge ”Bestillingskort”. 

Udskriv bestilling 

Når du er færdig med at taste bestillingen, kan du udskrive bestillingen ved at 

vælge knappen ”Bestilling” og vælge ”Udskriv bestilling” 

 

Husk at sætte hak i feltet ”Udskriv kreditor betalingsinfo”, hvis bestillingen 

indeholder posteringer på kreditorer. 

 

 

For at afslutte bestilling og skifte status til ”Klar til behandling” vælger du 

knappen ”Bestilling\Institution\Afslut Bestilling”. Du får nu følgende melding: 

 

Din posteringsbestilling vil ikke længere være tilgængelig i bestillingsoversigten, da 

den er overdraget til ØSC. 

Opret debitorbestilling 

Ved bestilling af oprettelse af en ny debitor er det institutionens opgave at oprette 

stamdata på den nye debitor, inden du opretter debitorbestilling, skal du sikre dig 

at debitor ikke eksisterer i forvejen. Informationer af regnskabsmæssig karakter 

udfyldes efterfølgende af medarbejder i ØSC. 

Klik på menupunktet ”Opret bestilling” og vælg bestillingen ”Debitor” klik ”Ok”. 
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Felter i debitorbestillingen 

Feltnavn Beskrivelse 

Bestillingsnummer Unikt nummer for bestillingen, kan ikke redigeres. 

Debitor Nr. Feltet benyttes ved manuel nummerering af debitor 

f.eks. cpr eller cvr nummer. Hvis institutionen 

benytter nummerserie til nummerering af debitorer 

udfyldes feltet automatisk ved overførelsen af 

bestillingen til Navision Stat og skal derfor ikke 

benyttes ved bestillingen. 

Navn (skal udfyldes) Debitors navn 

Adresse Debitors adresse 

Adresse 2 Yderligere specificering af adresse 

Postnr./By  Postnr. afleder bynavn 

Lande-/områdekode  Landekode skal angives ved udenlandske debitorer. 

Hvis landekoden er udfyldt med ”Dk” skal der tastes 
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SE-, P-, CPR- eller CVR- nr. i formularen   

Attention Attentionperson, overføres til salgsfaktura og kan 

ændres på denne. 

Betalingsbeting.kode Antallet af dage til forfald fra bogføringsdato. 

Betalingsformskode Angivelse af hvilken betalingsform faktura til debitor 

udstedes med Fik, Bank m.fl. 

Rykkerbetingelseskode Angivelse af hvilken rykkerform debitor evt. skal 

rykkes med. 

E-mail Debitors E-mail 

Telefon Debitors telefonnr. 

Valutakode Valuta debitor skal faktureres i. 

EAN Lokation Anvendes til andre offentlige debitorer, der skal 

kunne modtage e-faktura. Hvis EAN nummer er 

udfyldt oprettes debitor automatisk som E-

handelspartner.  

SE Nr. 

Før bestillingen kan afsluttes skal et af disse felter 

skal være udfyldt, hvis landekode er DK. 

P Nr. 

CPR Nr. 

CVR Nr. 

 

Afslut bestilling 

Din debitorbestilling er statusmæssigt stadig under udarbejdelse, du har ikke 

afsluttet bestillingen. 

Når du er færdig med at taste bestillingen kan du udskrive bestillingen ved at 

vælge knappen ”Bestilling” og vælge ”Udskriv bestilling” 

 

For at afslutte bestilling og skifte status til ”Klar til behandling” vælger du 

knappen ”Bestilling\Institution\Afslut Bestilling”. Du får nu følgende melding: 
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Din debitorbestilling vil ikke længere være tilgængelig i bestillingsoversigten, da 

den er overdraget til ØSC. 

 

Opret kreditorbestilling 

Ved bestilling af oprettelse af en ny kreditor er det institutionens opgave at 

oprette stamdata på den nye kreditor inden du opretter kreditorbestilling, skal du 

sikre dig at kreditor ikke eksisterer i forvejen.. Informationer af regnskabsmæssig 

karakter udfyldes efterfølgende af medarbejder i ØSC. 

Klik på menupunktet ”Opret bestilling” og vælg bestillingen ”Kreditor” klik 

”Ok”. 

 

Felter i kreditorbestillingen 

Feltnavn Beskrivelse 

Bestillingsnummer Unikt nummer for bestillingen, kan ikke redigeres. 

Kreditor Nr. 

Feltet benyttes ved manuel nummerering af kreditor 
f.eks. cpr eller cvr nummer. Hvis institutionen benytter 
nummerserie til nummerering af kreditorer udfyldes 
feltet automatisk ved overførelsen af bestillingen til 
Navision Stat og skal derfor ikke benyttes ved 
bestillingen. 

Navn (Skal udfyldes) Kreditors navn 

Adresse Kreditors adresse 

Postnr./By Postnr. afleder bynavn 

Lande-/områdekode 

Kreditors landekode skal udfyldes ved alle andre lande 
end Danmark. Hvis landekode er udfyldt med DK skal 
enten SE, CVR eller CPR felterne udfyldes. 

Adresse 2 Uddybende adresseoplysninger 



 Side 25 af 37 

Attention Attention person hos kreditor 

Valutakode Valuta kreditor ønskes betalt i. 

EAN Lokation 
Udfyldes ved kreditorer hvorfra der modtages e-
fakturaer. 

P Nr. Hvis P Nr er udfyld skal CVR nr. også være udfyldt 

SE Nr. 
Et af disse felter skal være udfyldt, undtagen hvis 
landekode er forskelligt fra DK, før bestilling kan 
afsluttes. 

CPR Nr. 

CVR Nr. 

E-mail Kreditor E-mail 

Telefon Kreditors telefonnr. 

Afslut bestilling 

Din Kreditorbestilling er statusmæssigt stadig under udarbejdelse, du har ikke 

afsluttet bestillingen. 

Når du er færdig med at taste bestillingen kan du udskrive bestillingen ved at 

vælge knappen ”Bestilling” og vælge ”Udskriv bestilling” 

 

For at afslutte bestilling og skifte status til ”Klar til behandling” vælger du 

knappen ”Bestilling\Institution\Afslut Bestilling”. Du får nu følgende melding: 

 

Din kreditorbestilling vil ikke længere være tilgængelig i bestillingsoversigten, da 

den er overdraget til ØSC. 

 

Opret finanskontobestilling 

Inden du opretter din bestilling på en ny finanskonto, bør du sikre dig at kontoen 

ikke eksisterer allerede.  

Klik på menupunktet ”Opret bestilling” og vælg bestillingen ”Finanskonto” klik 

”Ok”. 
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Felter i finanskontobestilling 

Feltnavn Beskrivelse 

Bestillingsnummer Unikt nummer for pågældende bestilling 

Nummer Ved at klikke på opslagspilen i feltet får du den 4-

cifrede SKS kontoplan. Du skal herefter selv taste de 

sidste cifre for at angive det endelige kontonummer. 

 

Du kan også taste hele det nye kontonummer i feltet 

uden at slå op i SKS-kontoplanen.   

Navn Angiv kontoens navn. 

 

Afslut bestilling 

Din finanskontobestilling er statusmæssigt stadig under udarbejdelse, du har ikke 

afsluttet bestillingen. 

Når du er færdig med at taste bestillingen kan du udskrive bestillingen ved at 

vælge knappen ”Bestilling” og vælge ”Udskriv bestilling” 

 

For at afslutte bestilling og skifte status til ”Klar til behandling” vælger du 

knappen ”Bestilling\Institution\Afslut Bestilling”. Du får nu følgende melding: 
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Din kreditorbestilling vil ikke længere være tilgængelig i bestillingsoversigten, da 

bestillingen er overdraget til ØSC. 

Opret anlægsbestilling 

Bestilling af anlægskonti håndteres efter samme fremgangsmåde som de 

foregående bestillinger. 

Klik på menupunktet ”Opret bestilling” og vælg bestillingen ”Anlæg” klik ”Ok”. 

 

Felter i anlægsbestilling 

Feltnavn Beskrivelse 

Bestillingsnummer 

Unikt nummer for pågældende bestilling, kan ikke 

redigeres. 

Beskrivelse Navn eller beskrivelse af det nye anlæg. 

Serienr. Kan evt. angives hvis det forefindes, det kan f.eks. være 

registreringsnr. på en bil eller lignende. 

Afskrivningsprofilkode Klik på opslagspilen og vælg den ønskede 

afskrivningsprofilkode.  

Afskrivningsmetode Klik på opslagspilen og vælg afskrivningsmetode. Alle 

anlæg undtagen IT-bunker afskrives med metoden 

Lineær. IT-bunker afskrives med Saldo2 metoden. 

Afskriv fra den Angiv fra hvilken dato anlægget skal afskrives fra. 

Antal afskrivningsår Antallet af år anlægget skal afskrives over. 

Saldopct.  Saldoprocenten angives udelukkende når 

afskrivningsmetoden er ”Saldo2”. 

Fanen ”Øvrige data” 

Anlægsartskode 
Felterne benyttes til at gruppere anlæg blandt andet i 

forbindelse med rapportering på anlæg. Anlægsgruppekode 
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Anlægslokationskode Felterne kan have forskellige lokale opsætninger alt 

efter hvordan se benyttes i det pågældende regnskab. 

Brug opslagspilen til at vælge blandt de forskellige 

muligheder.  

Afslut bestilling 

Din anlægsbestilling er statusmæssigt stadig under udarbejdelse, du har ikke 

afsluttet bestillingen. 

Når du er færdig med at taste bestillingen kan du udskrive bestillingen ved at 

vælge knappen ”Bestilling” og vælge ”Udskriv bestilling” 

 

For at afslutte bestilling og skifte status til ”Klar til behandling” vælger du 

knappen ”Bestilling\Institution\Afslut Bestilling”. Du får nu følgende melding: 

 

Din anlægsbestilling vil ikke længere være tilgængelig i bestillingsoversigten, da 

bestillingen er overdraget til ØSC. 

Salgsfaktura/Kreditnotabestilling 

Bestilling af salgsfakturaer via den decentrale indrapporteringsløsning foregår 

principielt efter samme fremgangsmåde som andre bestillinger i løsningen. Da 

debitoren der skal faktureres i salgsfakturaen, også kan være en bestilling er der i 

denne del af løsningen nogle funktionalitet, som vil blive gennemgået i det 

følgende. 

 

Klik på menupunktet ”Opret bestilling” og vælg bestillingen ”Salgsfaktura” klik 

”Ok” 
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Felter i salgsfakturabestillingen 

Feltnavn Beskrivelse 

Fakturahoved 

Bestillingsnummer 

Unikt nummer for pågældende bestilling, kan ikke 

redigeres. 

Debitor bestillingsnr Hvis den debitor der skal faktureres er oprettet som 

en bestilling og endnu ikke færdiggjort af ØSC, kan 

der henvises til debitorbestillingen i dette felt. Det 

betyder at den decentrale bruger ikke behøver vente 

på at ØSC færdiggøre debitorbestillingen før 

fakturabestillingen kan oprettes. 

Kundenr. I dette felt vælges debitorer der allerede eksisterer i 

debitor tabellen. 

Kundenavn Navnet på debitor. Udfyldes automatisk når felterne 

”Kundenr.” eller ”Debitor bestillingsnr.” vælges. 

Kundeadresse Udfyldes automatisk når felterne ”Kundenr.” eller 

”Debitor bestillingsnr.” vælges. 

Kunde postnr./by Udfyldes automatisk når felterne ”Kundenr.” eller 

”Debitor bestillingsnr.” vælges. 

Bogføringsdato Dato for bogføring i Navision Stat. 
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Bilagsdato  Dato for beregning af forfaldsdato. 

Faktura linjer 

Type Vælg mellem kontotyperne: Finans, Anlæg, Vare og 

Ressourcer. Valget i denne celle har betydning for 

hvilke kontonumre du kan se i feltet ”Nummer”.  

Nummer Vælg kontonummer, som kan være en finanskonto, 

anlægskonto, varekonto eller en ressourcekonto, 

afhængigt af valget i feltet ”Type”. 

Beskrivelse Tekstfelt til beskrivelse af posteringen. 

Antal Angiv antal enheder. 

Salgspris Angiv den enkelte enheds salgspris.  

OBS!! Husk at det er salgsprisen eksklusiv moms 

der skal angives. 

Linjebeøb Linjens samlede beløb dvs. antal gange salgsprisen. 

Dimensioner Antallet af dimensionskolonner afhænger af 

regnskabet opsætning. Du kan også i disse felter 

benytte opslagspilen til at få en oversigt over 

dimensionsværdier for den pågældende dimension.   

 

Opret salgsfakturabestilling ifm. oprettelse af debitorbestilling 

I forbindelse med oprettelse af debitorbestilling (se side 21) er det muligt at 

oprette salgsfakturabestillingen direkte fra debitorbestillingen.  

Vælg ”Opret bestilling” og vælg ”Debitor”. Opret debitorbestillingen uden at 

afslutte bestillingen.  
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Klik på knappen ”Debitor” og vælg ”Opret salgsfaktura”. Der oprettes en 

salgsfakturabestilling med henvisning til debitorbestillingen i feltet ”Debitor 

bestillingsnr.” 

 

 

Husk at afslutte både debitorbestillingen og salgsfakturabestilling for at overføre 

den til ØSC, salgsfakturabestilling kan afsluttes inden debitorbestilling afsluttes. 

Afslut bestilling 

Når du er færdig med at taste bestillingen kan du udskrive bestillingen ved at 

vælge knappen ”Bestilling” og vælge ”Udskriv bestilling” 
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For at afslutte bestilling og skifte status til ”Klar til behandling” vælger du 

knappen ”Bestilling\Institution\Afslut bestilling”. Du får nu følgende melding: 

 

Din bestilling vil ikke længere være tilgængelig i bestillingsoversigten, da 

bestillingen er overdraget til ØSC. 

 

Ændringer 

I den decentrale indrapporteringsløsning er det muligt at fortage ændringer af 

eksisterende debitor- og kreditorstamdata uden at ændringerne skal kompletteres 

eller bekræftes af ØSC. 

Oprettelse af dimensionsværdier er ligeledes undtaget inddragelse af ØSC og er 

derfor placeret under menupunktet ”Rediger data”. 

Ændringer vil fremgå af listen over afsluttede bestillinger. 

Rediger Debitorstamdata 

Denne funktion benyttes f.eks. ved ændring af adresse eller lign. Vælg ”Rediger 

data” i navigationsruden til venstre og vælg Debitor. 

 

I debitoroversigten kan du søge efter den ønskede debitor. Når debitor er fundet i 

oversigten klikker du Ok. 

Når stamdata er ændret klikker du på knappen ”Bestilling” og vælger 

”Institution\Afslut bestilling” 
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Rediger Kreditorstamdata 

Denne funktion benyttes f.eks. ved ændring af adresse eller lign. Vælg ”Rediger 

data” i navigationsruden til venstre og vælg Kreditor. 

I kreditoroversigten kan du søge efter den ønskede kreditor. Når kreditor er 

fundet i oversigten klikker du Ok. 

Når stamdata er ændret klikker du på knappen ”Bestilling” og vælger 

”Institution\Afslut bestilling” 

Rediger/Opret Dimensionsværdier 

I modsætning til redigering af debitor- og kreditorstamdata er det muligt at 

oprette dimensionsværdier via rediger funktionen i den decentrale 

indrapporteringsløsning. 

Vælg ”Rediger data” i navigationsruden til venstre og vælg ”Dimensioner”. 

 

Vælg den ønskede dimension i dimensionsoversigten og klik OK. 

 

Opret den nye dimensionsværdi i dimensionsbestillingsvinduet.  



 Side 34 af 37 

 

Når dimensionen er oprettet vælger du knappen ”Bestilling” og vælger 

”Institution\Afslut bestilling” 

 

Rapporter  

Til den decentrale indrapporteringsløsning er der udviklet 2 rapporter, 

”Bestillinger pr. regnskab” og ”Posteringsbestilling – finansposter”. 

Grundfunktionaliteten i rapporterne er den samme som i andre Navision Stat 

rapporter. 

Rapporten Bestillinger pr. regnskab 

Rapporten ”Bestillinger pr. regnskab” benyttes til at udskrive lister over 

bestillinger. Rapporten kan afgrænses på flere parametre bla. Type, 

Bestillingsnummer, Handlingstype og Status. 

I menupunktet ”Indrapportering til ØSC” vælges ”Rappoter\Bestillinger – 

rappoter\Bestillinger pr. regnskab”. 

På fanen ”Regnskab” vælges navnet på det ønskede regnskab. 
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På fanen ”Bestillinger” kan rapporten afgrænses ud fra flere kriterier. 

 

Klik på knappen ”Udskriv” eller ”Vis udskrift” for at se rapporten.   

 

Rapporten Posteringsbestilling – finansposter 

Rapporten ”Posteringsbestilling – finansposter” benyttes til at udskrive de 

finansposter der er dannet i forbindelse med bogføring af en bestilling.  

I menupunktet ”Indrapportering til ØSC” vælges ”Rappoter\Bestillinger – 

rappoter\Posteringsbestilling - finansposter”. 
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På fanen ”Indstillinger” vælges den afsluttede bestilling, hvorfra de dannede 

finansposter skal vises.  

Klik på knappen ”Udskriv” eller ”Vis udskrift” for at se rapporten.   

 

Rapporten Posteringsbestilling – ”Salgsfakturabestilling – finansposter” 

Rapporten ”Salgsfakturabestilling – finansposter” benyttes til at udskrive de 

finansposter der er dannet i forbindelse med bogføring af en salgsfakturabestilling.  

I menupunktet ”Indrapportering til ØSC” vælges ”Rappoter\Bestillinger – 

rappoter\Salgsfakturabestilling - finansposter”. 

På fanen ”Indstillinger” vælges den afsluttede bestilling, hvorfra de dannede 

finansposter skal vises.  

Klik på knappen ”Udskriv” eller ”Vis udskrift” for at se rapporten. 
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Rapporten Posteringsbestilling – ”Salgskreditnotabestilling – finansposter” 

Rapporten ”Salgskreditnotabestilling – finansposter” benyttes til at udskrive de 

finansposter der er dannet i forbindelse med bogføring af en bestilling.  

I menupunktet ”Indrapportering til ØSC” vælges ”Rappoter\Bestillinger – 

rappoter\Salgskreditnotabestilling - finansposter”. 

På fanen ”Indstillinger” vælges den afsluttede bestilling, hvorfra de dannede 

finansposter skal vises.  

Klik på knappen ”Udskriv” eller ”Vis udskrift” for at se rapporten. 

 

Find bestilling via finansposter og bogførte salgsfakturaer 

På en finanspost og på bogført salgsfakturaer er det muligt at se fra hvilken 

bestilling poster er dannet. 

På finansposter der er dannet på basis af en bogført bestilling, vil det fremgå af 

feltet ”Afsender ID” hvilken bestilling posten stammer fra. 

På bogførte salgsfakturaer og salgskreditnotaer vil bestillingsnummeret fremgå af 

fanen ”Lokal integration” 

 


