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Ny NAV2016 funktionalitet indlejret i Navision Stat 9.0  

Med opgraderingen til Navision Stat 9.0, baseret på NAV2016 CU12 udvides løsningen med ny 

Microsoft standard funktionalitet fra: NAV2015 og NAV2016 CU12 

 

Afsnittet herunder beskriver de væsentligste ændringer til den underliggende standard klient og 

standard databasefunktionalitet, som vurderes at have interesse for eksisterende Navision Stat 

kunder, samt i hvilket omfang denne standardfunktionalitet er erstattet/undertrykt af statslig 

funktionalitet, fordi sidstnævnte vurderes at have større forretningsmæssig værdi. 

 

For en samlet beskrivelse af alle ændringer i standardfunktionaliteten henvises til: 

 

 What’s new in NAV2015 https://msdn.microsoft.com/en-

us/library/hh173994(v=nav.80).aspx 

 

 Wha’ts new in NAV 2016: https://msdn.microsoft.com/en-

us/library/hh173994(v=nav.90).aspx 

 
  

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh173994(v=nav.80).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh173994(v=nav.80).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh173994(v=nav.90).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh173994(v=nav.90).aspx
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Dynamics NAV2015 

SE/VAT validering på tværs af EU 

Med NAV2015 leveres mulighed for at foretage et SE/VAT validering på tværs af EU via en 

validering af SE numre op i mod en EU webtjeneste, inklusiv en logning af foretagne ændringer 

i SE-nummeret. 

 

I Navision Stat er valideringen tilknyttet ’CVR-Nr.’ feltet for hhv. kreditorer og debitorer, hvor 

man via ”ellipseknappen” til højre for feltet kan aktivere opslagsfunktionen. 

 

 
 

Handlingen ’Bekræft SE/CVR-nr.’, som validerer værdien for den nyeste linje. Tabellen viser 

historikken og nyeste (øverste) linje viser aktuel status: ”Ikke bekræftet”, ”Gyldig” eller 

”Ugyldig” 

 

Bemærk at URL adressen for EU-webtjenesten skal opsættes for nye regnskaber forud for 

opslag, mens værdien for eksisterende regnskaber automatisk opdateres ifm. NS 9.0 

opgraderingen.  

 

For nye regnskaber skal følgende værdi indsættes i Regnskabsopsætningen for feltet ’URL-

adresse til validering af SE/CVR.nr.’: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/services/checkVatService  

 

Opsætningen kan foretages af brugere med rettighedssættet ’ NS_OPS_FIN’ tilknyttet. 

 

Funktionaliteten er implementeret uden statslige ændringer (IN02855). 

Moms certificering - Udstedelse af certifikater 

Funktionaliteten vedrører dannelse af et dokument, der skal vedlægges en handelstransaktion 

vedrørende salg af varer inden for EU, før leverandør retmæssigt kan udstede en faktura med 

modtagermoms (Zero rated). 

 

Blanketten udskrives fra ’Bogført leverance’ og kan således ikke benyttes i forbindelse med 

f.eks. ydelser, der er bogført direkte i finansmodulet. 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/services/checkVatService
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De udstedte certifikater kan ses her: Afdelinger/Salg & 

marketing/Ordrebehandling/Leveringscertifikater. 

 

Funktionaliteten muliggør på baggrund af en bogført leverance, at man kan udskrive en 

standard blanket: ”Certificering af indgangen af objektet for en levering inden for Fællesskabet 

til en anden EU-medlemsstat (indgangscertifikat)”, som er for-udfyldt med informationer om 

kunden, leveringsform og de solgte varer. 

 

For yderligere information henvises til SKAT, ”D.A.10.1.1.3 Levering af varer til 

momsregistrerede virksomheder ML § 34, stk. 1, nr. 1” 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1975612. 

 

Bemærk, at det i afsnittet om ”Dokumentation for fysisk forsendelse eller transport” ses, at hvis 

køber selv arrangerer eller sørger for transporten til et andet EU-land, kan dokumentation bestå 

i en erklæring om, at varen er modtaget i et andet EU-land. Regler om fysisk forsendelse og 

transport ved afhentningskøb eller købers egen transport af varer til andet EU land er senest 

skærpet pr. 1. januar 2015. 

 

Dokumentationskravet er møntet på modvirkning af momskarrusel ved at varer ”går i 

kredsløb” eller aldrig forlader oprindelseslandet således, at der aldrig er nogen, der svarer moms 

af leveringen. 

 

Funktionaliteten er implementeret uden statslige ændringer. 

Visning af konterede linjedimensioner via faktabokse 

Med NAV2015 er det muligt for hver kladdelinje at få vist samtlige konterede dimensioner på 

den pågældende linje via faktabokse.  Dermed er det ikke længere nødvendigt at vælge 

handlingen Dimensioner for den pågældende linje for at få vist alle linjens anvendte 

dimensioner. 

 

 
Figur 1 Dimensionsvisning via faktaboks 

Videreførelse af vedhæftede bilag fra kladde til bogført journal 

Der er med NAV2015 frigivet funktionalitet, der gør det muligt at vedhæfte bilag på både 

dokumenter og kladdelinjer. Navision Stat indeholder i forvejen specifik statslig funktionalitet, 

der gør det muligt at vedhæfte bilag på dokumenter og medsende disse med de udgående 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1975612
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dokumenter. Men det har ikke tidligere været muligt at vedhæfte bilag på kladdelinjer og få disse 

videreført til de bogførte journaler. 

 

 
Figur 2 Vedhæftning af dokumenter på kladdelinjer i en kassekladde 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Finanskladde  

Vælg handlingen Indgående bilag på handlingsbåndet og derefter:Opret indgående bilag 

 

De vedhæftede bilag bliver videreført til journalen ved bogføring. Det er endvidere muligt at 

vedhæfte bilag direkte på de bogførte journaler.  

 

 
Figur 3 De vedhæftede bilag på de bogførte kladdeposter 

 
Figur 4 Bogført salgsfaktura med vedhæftet dokument via NAV2015 standard funktionalitet. 
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Dette er ny standard funktionalitet, som ikke skal forveksles med den allerede eksisterende stat-

funktionalitet på salgsdokumenter. 

 

Bemærk at, at det vedhæftede dokument på et salgsdokument kan ses på den bogførte faktura 

men ikke medsendes på det udgående dokument, og at det vedhæftede dokument ikke deles på 

tværs af fx fakturering og betaling.  

 

Vedhæftning af bilag i DDI-regi 

Den eksisterende funktionalitet i DDI’en for vedhæftning af bilag, hvor der kan vedhæftes bilag 

på bestillingstidspunktet for videreførelse hele vejen til det bogførte salgsbilag for afsendelse via 

digital post, e-mail og e-bilag, videreføres uafhængig af den nye standardløsning, der beskrives 

ovenfor. 

Farveindikator på køindikatorer 

Med Microsoft Dynamics NAV 2015 er blevet muligt at opsætte en farveindikator 

på en køindikator/stak i rollecenteret, der skifter farve alt efter værdien i 

køindikatoren. Denne nye funktionalitet kan benyttes til visuelt at give en 

indikation af, om man som bruge skal agere i forhold til den arbejdsopgave som 

den enkelte køindikator repræsenterer.  

 

 
 

Ovenstående figur viser de forskellige farveindikatorer som kan opsættes på den 

enkelte køindikator. Farverne svarer til indstillingerne for ’Lavt interval’, ’Mellem 

interval’ og ’Højt interval’.  

 

 Ingen: Ingen farve (sammen farve som feltet Køindikator) 

 Favorabel: Grøn 

 Ikke-favorabel: Rød 

 Tvetydig: Gul 

 Underordnet: Grå   

 

De ovenstående værdier er standardværdier, som er opslagsværdier, for 

indstillingerne ’Lavt (Favorabel), Mellem (Tvetydig) og Højt interval (Ikke-favorabel)’.   
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Hvis en køindikator fx viser løbende salgsfakturaer, er det muligt at oprette 

indikatoren som grøn (favorabel), når det samlede antal løbende salgsfakturaer er 

under 10 og rød (ikke-favorabel), når det samlede antal er større end 20. 

 

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt/Opsætning af 

køindikator 

 

Nye beregningsmuligheder 

I rollecenteret er det blevet muligt at oprette indikatorer, som kan kombinere specialtilpassede 

data med en hvilken som helst numerisk værdi, ligesom det er muligt at arbejde med 

beløbssummationer som supplement til de eksisterende antalssummationer. Disse KPI-data skal 

programmeres specifikt for løsningen. For nye KPI-stakke, baseret på de nye 

beregningsmuligheder inkluderet i Navision Stat løsningen, henvises til beskrivelsen af 

IN02871. 

 

Obligatoriske felter 

Med NAV 2015 introduceres obligatoriske felter. Ved indtastning af data på siderne, vil man 

kunne finde felter som er markeret med en rød stjerne. Denne røde stjerne betyder, at feltet skal 

udfyldes inden en bestemt proces, der benytter sig af værdien af feltet, kan fuldføres. Feltet er 

dermed procesobligatorisk. Dvs., at brugeren oplyses om, at en proces vil fejle, hvis brugeren 

mangler at udfylde et givent felt. 

  

Man er ikke tvunget til at udfylde et felt der indeholder en rød stjerne, men felter tjener til 

påmindelse om, at en bestemt (kritisk) proces bliver blokeret fra at bliver udført, såfremt feltet 

ikke udfyldes.   

 

Nedenstående skærmbillede viser første skridt til en nyoprettet debitor. Hvis felterne markeret 

med rød stjerne ikke udfyldes, kan der ikke udføres en bogføring af en salgstransaktion for 

debitoren.  
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Manglende udfyldelse af felterne, markeret med rød stjerne, giver ingen umiddelbar advarsel, 

men kan være blokerende for de efterfølgende processer. Microsoft har generelt valgt at 

markere de felter på: debitor-, kreditor- og vareoprettelse, som er en forudsætning for brug af 

kontoen i en efterfølgende bogføring. 

 

Funktionaliteten er implementeret uden statslige ændringer. 

 

Beregnede rabatsum felter på køb- og salgsbilag 

Der er med NAV2015 påført 5 nye rabatsums – og momsbeløbs-felter på selve købs- og 

salgsdokumenterne. Felterne er placeret under oversigtspanelet ’Linjer’, og ses på både ikke-

bogførte og bogførte dokumenter. 

 

Felterne har altid kunnet ses af Statistik-vinduet på købs- og salgsdokumenterne, men er med 

NAV2015 nu også synlige på selve salgs- og købsdokumentvisningen. 

 

Felterne er beregnede felter og viser totaler pba. linjeindtastninger og faktura-rabatter for det 

pågældende dokument. Det er fortsat muligt at rette i feltet ’Fakturarabatbeløb’ på Statistik-

vinduet. 

 

 
Funktionaliteten er implementeret uden statslige ændringer. 
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Auto- udfyldelse af skjult nummer for købs- og salgsbilag 

Hvis der kun findes een nummerserie opsat for hhv. salgs- og købsbilag, og denne nummerserie 

er opsat med markering i ’Standardnumre’, og uden markering i ’Manuel nummerering’, vil feltet 

nummer automatisk blive udfyldt med næste nummer fra nummerserien ved oprettelse af ny 

salgs- og købsbilag, UDEN at feltet er synlig ved oprettelsen. 

 

Efter oprettelse vil salgsbilagets nummer fremgå øverst af kortet. 

 

 

Denne opsætning vurderes i flere tilfælde at kunne medvirke til en reducering i fejl ved 

oprettelse af nye bilag. 

 

Hvis der er opsat flere nummerserier, eller ingen nummerserie, vil feltet ’Nummer’ naturligvis 

fortsat være synlig, og åben for indtastning.  

 

Funktionaliteten er implementeret uden statslige ændringer. 

Send salgsdokumenter som E-mail 

NAV2015 inkluderer en standardløsning for afsendelse af E-mail ifm. bogføring af salgsbilag. 

Da standardløsningen imidlertid vurderes at være mindre avanceret end den eksisterende 

statslige ’Bogfør & E-mail’- løsning på NS7.1, er det besluttet at undertrykke standardløsningen. 

Samtidigt udvides den eksisterende statslige ’Bogfør & E-mail’-løsning på NS9.0 for en 

inkludering af dokumenttypen ’Rykker’ og mulighed for massebogføring (og dermed 

masseafsendelse). Se den detaljerede beskrivelse af den udvidede statslige funktionalitet under 

beskrivelsen af IN02904. 
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Rapport planlægning 

Med NAV2015 er det muligt at opsætte rapporter til at blive afviklet scheduleret. 

Den afviklede rapport bliver efterfølgende vist på brugerens rollecenter under 

rapportindbakken, hvorfra den kan udskrives. 

 

 
Figur 1 Rapportindbakke 

 

Det er en forudsætning for den automatiserede rapportafvikling, at der er opsat en opgavekø, 

der afvikles via NAS (Jobqueue) 

 

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Opgavekø 

 

Rapporten afvikles via en opgavekøpost. På denne angives, hvornår rapporten skal afvikles, og 

hvor tit opgaven skal gentages.  
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Figur 2 Opgavekøpost 

 

På opgavekøposten angives, om rapporten skal vises som PDF, Excel eller Word under 

brugerens rapport indbakke. Det er også muligt at få den udskrevet, men med denne indstilling 

bliver rapporten ikke vist under rapportindbakken. 
 

Via handlingen ’Siden Rapportanmodning’ opsættes de filtre, rapporten skal afvikles med.  
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Figur 3 Rapportens anfordringsbillede 

 

Bemærk, at de afviklede rapportopgaver bliver vist under den brugers rapportindbakke, som har 

oprettet opgavekøen, da det er denne brugers brugerID, der bliver stemplet på opgavekøen. 

 

Det er endvidere muligt via en brugersession at opsætte en scheduleret afvikling af en hvilken 

som helst rapport i Navision.Dette sker via rapportens anfordringsbillede, hvor det under 

menuknappen Udskriv er muligt at vælge menupunktet ’Plan…’. 

 

 
Figur 4 Menupunktet ’Plan…’ 
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Det er muligt via rapportens ’Planlæg en rapport’ vindue at vælge, om man ønsker at få gemt 

rapporten som PDF, Word, Excel eller blot få den udskrevet. Det kan endvidere angives, 

hvornår rapporten skal afvikles. 

 

Dette vil resultere i, at der bliver oprettet en opgavekøpost. 

  

Bemærk endvidere, at en rapport schedulering, der bliver oprettet på denne måde via en bruger-

session, ikke kan blive opsat til at blive gentaget.  

Opgavekøposten slettes efter endt afvikling, men resultatet vil fremgå af brugerens 

rapportindbakke, såfremt det er valgt at gemme rapporten som PDF, Word eller Excel.  

Fra rapportindbakken kan brugeren udskrive rapporten. 

Simplificeret Print Dialog ved print ved Remote Desktop Connections 

Med NAV2015 sker der en hurtigere åbning af printdialogboksen ved print fra NAV installeret i 

et Citrix setup. Der skabes således hurtigere adgang mellem NAV klienten og printeren, men 

den valgte Navision Stat rapport afvikles med uændret hastighed ift. tidligere oplevet 

performance. 
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Dynamics NAV2016 

Justeringer til brugergrænsefladen 

Brugergrænsefladen er denne gang, kun marginalt justeret for Windows klienten. Den mest 

markante ændring er i selve stakkevisningen, hvor ”stakkene” på NS9.0 er lodrette, mens de på 

NS7.1 er vandrette. 

  

Navision Stat 7.1 KONTRA Navision Stat 9.0. 

 

 

Workflow og godkendelse af købs- og salgsbilag 

NAV2016 leveres med forberedelse for ny Workflow funktionalitet, som forventes på sigt, at 

erstatte det statslige godkendelseskoncept for godkendelse af købs- og salgsbilag. Det statslige 

godkendelseskoncept nedlægges således allerede ifm. NS9.0, for at undgå konflikt mellem ny 

standardfunktionalitet og eksisterende statslig funktionalitet (IN02938).  

 

I den forbindelse er det afdækket at den eksisterende godkendelsesfunktionalitet kun anvendes i 

ganske beskedent omfang, og kun ved afsendelses af salgsbilag, da godkendelse af købsbilag 

tidligere er flyttet processuelt fra Navision Stat til foranliggende indkøbs- og 

godkendelsessystemer som fx INDFAK. 

Via den nye Workflow funktionalitet bliver det således på sigt muligt at oprette en arbejdsgang 
ved at angive de involverede trin på linjer, der består af enten arbejdsgang hændelser med 
hændelsesbetingelser, arbejdsgangsvar med svarmuligheder eller underordnede arbejdsgange.  

Det bliver endvidere muligt at definere arbejdsgangvariationer ved at udfylde arbejdsganglinjer 
fra faste lister over værdier, der repræsenterer scenarier, der understøttes af programkoden.  

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Workflow 

 

Bemærk, at standardfunktionaliteten på dette område, frigivet med NAV2016, vil blive 

analyseret til en senere version, for udbedring af kendte mangler (IN02976). 
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PEPPOL understøttelse 

NAV2016 leveres med delvist implementeret mulighed for at udlæse en fil i et tidligere 

PEPPOL1-BIS format, men uden mulighed for at sikre aflevering helt frem til debitoren. 

Standardløsningen er ikke forberedt for modtagelse af PEPPOL-bilag2, som i øvrigt er den 

lovpligtige del for offentlige myndigheder. 

 

Derfor er det besluttet, at lade denne funktionalitet erstatte af ny statslig PEPPOL-

funktionalitet med fokus på den lovpligtige del, dvs. modtagelse af kreditorbilag fra EU. 

Arbejdsgruppen i EU-regi er endnu ikke klar med de sidste detaljer i den samlede løsning, hvor 

NS9.0 forberedes for modtagelse, men skal justeres yderligere ved efterfølgende release. Se også 

’IN02504 Forberedelse for PEPPOL BIS dokumentmodtagelse via INDFAK’ 

Dokument afsendelsesprofil for afsendelse af salgsbilag 

Standard løsningen konflikter med eksisterende statslig logik for så vidt angår: Digital Post - 

integrationen, Bogfør & E-mail-løsningen, Nets-integrationen, NemHandel - integrationen samt 

den planlagte PEPPOL-integration. Standardfunktionaliteten er derfor undertrykt og erstattet af 

helt nyt statsligt koncept for en mere intuitiv håndtering af automatiseret afsendelse af 

salgsbilag. Se ’IN02848 Introduktion af dokumentafsendelsesmetoder pr. debitor’. 

Periodiseringsskabeloner 

Med Periodiseringsskabeloner kan brugeren opsætte, hvordan en omkostning eller indtægt skal 

fordeles over en eller flere bogføringsperioder. På Periodiseringsskabelonen er det muligt at 

opsætte om fordelingen fx skal fordeles lineært over et antal perioder.  

 

Når Periodiseringsskabelonen er opsat, kan brugeren direkte på bogføringslinjen indvælge 

Periodiseringsskabelonen. Der kan periodiseres på alle købs- og salgsdokumenter samt fra 

finanskladden.  

 

Samtidigt er det muligt at simulere en bogføring, inklusiv en simulering af periodiseringen, og 

dermed se hvilke konti der bliver påvirket med hvilket beløb og hvornår. 

 

Standardfunktionaliteten er tilpasset eksisterende statslig funktionalitet (IN02902), hvilket 

betyder, at der fx er spærret for anvendelse af sags/opgave-kontering sammen med 

periodiseringsskabeloner. På samme måde betragtes bilag modtaget fra INDFAK og REJSUD 

som værende færdigkonteret, hvorfor disse ligeledes er spærret for anvendelse af 

periodiseringsskabeloner. 

 

Funktionaliteten er yderligere beskrevet i Økonomistyringsvejledningen 

 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning. Gå til ’Bogføringsgrupper’ og vælg 

’Periodiseringsskabeloner. 

                                                 
1 PEPPOL: Pan-European Public Procurement Online 
2 https://peppol.eu/what-is-peppol/ 
 

https://peppol.eu/what-is-peppol/
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Preview for bogføring af dokumenter eller kladder 

Bredt på tværs af dokumenter og kladder er det muligt at simulere resultatet af en bogføring 

forud for selve bogføringen via ’Vis Bogføring’. 

 

Vis bogføring kan foretages herfra: 

 

Type Name Caption 

Gæld Purchase Order Købsordre 

Gæld Purchase Invoice Købsfaktura 

Gæld Purchase Credit Memo Købskreditnota 

Gæld Purchase Orders Købsordrer 

Gæld Apply Vendor Entries Udlign kred.poster 

Gæld Unapply Vendor Entries Annuller udlign. af kred.poster 

Gæld Payment Registration Betalingsregistrering 

Gæld Mini Purchase Invoice Købsfaktura 

Gæld Mini Purchase Invoice List Købsfakturaliste 

Gæld Mini Purchase Credit Memos Købskreditnotaer 

Gæld Mini Purchase Credit Memo Købskreditnota 

Gæld Purchase Return Order Købsreturvareordre 

Gæld Purchase Return Orders Købsreturvareordrer 

Gæld Purchase Invoices Købsfakturaer 

Gæld Purchase Credit Memos Købskreditnotaer 

Kladder General Journal Finanskladde 

Kladder Sales Journal Salgskladde 

Kladder Purchase Journal Købskladde 

Kladder Cash Receipt Journal Indbetalingskladde 

Kladder Payment Journal Udbetalingskladde 

Kladder Recurring General Journal Finansgentagelseskladde 

Kladder IC General Journal IC-finanskladde 

Kladder Job G/L Journal Sagsfinanskladde 

Kladder Fixed Asset G/L Journal Anlægsfinanskladde 

Kladder Fixed Asset Journal Anlægskladde 

Kladder Recurring Fixed Asset Journal Anlægsgentagelseskladde 

Service Service Order Serviceordre 

Service Service Lines Servicelinjer 

Service Service Invoice Servicefaktura 

Service Service Credit Memo Servicekreditnota 

Service Service Orders Serviceordrer 

Service Service Invoices Servicefakturaer 

Service Service Credit Memos Servicekreditnotaer 

Tilgodehavender Sales Order Salgsordre 

Tilgodehavender Sales Invoice Salgsfaktura 
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Type Name Caption 

Tilgodehavender Sales Credit Memo Salgskreditnota 

Tilgodehavender Sales Orders Salgsordrer 

Tilgodehavender Apply Customer Entries Udlign debitorposter 

Tilgodehavender Unapply Customer Entries Annuller udligning af debitorposter 

Tilgodehavender Mini Sales Invoice Salgsfaktura 

Tilgodehavender Mini Sales Invoice List Salgsfakturaer 

Tilgodehavender Mini Sales Credit Memos Salgskreditnotaer 

Tilgodehavender Mini Sales Credit Memo Salgskreditnota 

Tilgodehavender Sales Return Order Salgsreturvareordre 

Tilgodehavender Sales Return Orders Salgsreturvareordrer 

Tilgodehavender Sales Invoice List Salgsfakturaer 

Tilgodehavender Sales Credit Memos Salgskreditnotaer 

 

Standardfunktionaliteten er tilpasset eksisterende statslig funktionalitet (IN02847) og er 

beskrevet yderligere i Økonomistyringsvejledningen. 

Aktuel sammenhæng mellem Navigationsmenuen og stakke løsnes 

Tidligere var det ikke muligt at oprette en stak for visning direkte i rollecentret uden, at der 

samtidigt blev oprettet et ekstra menupunkt i Navigationsmenuen til venstre. Dette resulterede i 

en uoverskuelig lang liste af menupunkter i Navigationsmenuen. 

 

Med NAV2016 er denne binding bortfaldet, hvorfor den statslige løsning er konsekvensrettet 

(IN02852) for en eliminering af overflødige menupunkter i navigationsmenuen. 

 

Rollecentrene for følgende profiler er justeret: 

 

NAVISION STAT STANDARD 

ØSC REGNSKABSMEDARB 

ØSC INSTITUTION   

Forbedret Web klient 

Med NAV2016 frigives nye Web-klient, hvor brugergrænsefladen i endnu højere grad end 

tidligere er tilpasset den eksisterende brugeroplevelse, der opnås via Windows klienten. 

 

Som bruger har man i udgangspunktet adgang til de samme funktioner i Web klienten, som i 

Windows klienten. Men i webklienten er der eksempelvis ikke mulighed for at vælge hvilke 

handlinger, der skal være tilgængelige. 

 

I webklienten kan man til/fravælge visning af kolonner, men uden mulighed for at ændre i 

rækkefølgen af de viste kolonner. 

 

Klientens grafiske visninger afviger noget fra windows klienten, og nogle handlinger – 

eksempelvis på subforms – skal tilgås på en lidt anden måde.  
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For finanskladden ser det ud til at de tilgængelige felter og handlinger i udgangspunktet er de 

samme. Genvejsdimensioner vises på linjen. Linje dimensioner herudover kan vises i et 

sidevindue.  

 

For købsfaktura gælder tilsvarende, at de tilgængelige felter i udgangspunktet er de samme. 

Handlinger til linje subformen er dog organiseret lidt anderledes end i Windows klienten. 

 

Et skifte mellem eksempelvis flere debitorkort, med henblik på at få et overblik over 

opsætninger, kan ikke gøres elegant, da man må ”omkring” oversigten ved hvert skift. Hvis man 

alene ønsker at se statistikagtige data, så vises de i sidepanelet for den aktuelle linje i oversigten. 

Så her er det behovet der vil afgøre om man finder Web klienten egnet. 

 

Tastning af data i eksempelvis kladde eller købsfaktura kan opleves en smule mere tøvende end 

tilsvarende for Windows klienten.  

 

For dimensioner med lange lister (+50.000) vises listens start umiddelbart, når man åbner. Hvis 

man derimod vil ”rulle ned” til den værdi man skal vælge, vil det tage lang tid – men ikke 

nødvendigvis længere end i Windows klienten. Hvis man kender dimensionens nummer eller 

navn, taster man det i værdikode feltet, hvorefter der vises de linjer, hvor den tastede værdi 

indgår i enten kode eller navn (filter as you type). Dvs. at man nogenlunde hurtigt kan reducere 

antallet af de linjer hvoriblandt man søger den ønskede.  

 

Brugere der skal indtaste mange data vil fortsat være bedre stillet med Windows klienten. Web-

klienten ”taber terræn” ift. Windows klienten i takt med stigende systemintensitet ved brugeren. 

Jo mere intensive brugere, jo mindre velegnet er Web klienten. Brugere der skal lave få opslag 

og søgninger og eventuelt korrigerende/supplerende 

indtastninger skønnes omvendt, i mange tilfælde, at 

kunne have glæde af Web klienten. 

Mobil og tablet klient 

NAV2016 indeholder mulighed for download af App 

for installation på enten mobil eller tablet. 

 

Følgende styresystemer er understøttet: 

 

 Windows 10 Mobile, Home, Pro, Enterprise, or 

Education (32-bit and 64-bit editions). 

 Windows 8.1 with Internet Explorer 11 (build 

11.0.9600.17239) (32-bit and 64-bit versions 

including RT) and Windows Phone 8.1. 

 Android 4.4.3. 

 iOS 8.4.  

 

Figur 5 Vist for Iphone 
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For fx Iphone søges i ’App Store’ på ’Dynamics NAV’, hvorefter app’en kan installeres som 

enhver anden app. 

 

App’en skal dog forbindes en dedikeret service ved opsætning af forbindelse til et givet 

regnskab. Denne opsætning beskrives særskilt i installationsvejledningen til NS9.0. 
 
  

Figur 6: Vist for IPhone 
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Payment Management 2.25 

 

Den eksisterende Payment Management (PM) 2.25, leveret ved Continia Software, er løftet fra 

NAV2013R2 til NAV2016CU10. 

Collection Management 1.26 

 

Collection Management (CM), leveret ved Continia Software, er installeret i en ny tæt-på-

standard udgave af CM version 1.26 til NAV2016CU10. 
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Beskrivelse af ny Navision Stat funktionalitet 

Afsnittet beskriver de samlede statslige rettelser som forskellen mellem Navision Stat 7.1 og 9.0, 

og er fordelt som følger.  

 

Bemærk i øvrigt at bilag A indeholder en liste over opdaterede bruger- og 

installationsvejledninger, hvor ny funktionalitet er beskrevet mere detaljeret end i dette 

dokument. 

Generelt 

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

IN03016 Markering for ny version 
Løsningen er markeret for ny Navision Stat version NS9.0, såfremt, der klikkes på 
Applikationsmenu3/Hjælp/Om Dynamics NAV. 

 
 
Versionen fremgår ligeledes af ’Versionsoversigten’, som findes via: Afdelinger/Opsætning/It-
administration/Versionsstyring (VMS)/Versionsoversigt  

                                                 
3 Blå firkant med hvid trekant – øverst til venstre. 
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IN02501 Tilpasning til den nye EU persondataforordning 

I 2016 erstattes Persondataloven af den nye EU persondataforordning. Forordningen skal være 

implementeret i Danmark senest 25. maj 2018. 

 

I den forbindelse er det afdækket hvilke særlige krav, dette stiller Navision Stat for en 

understøttelse af de krav institutionerne som dataansvarlige og fx: Statens Administration, 

Statens IT, KMD samt øvrige databehandlere kan blive mødt af.  

 

Se også: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA for:  

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 

2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og 

om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel 

forordning om databeskyttelse) 

 

Eksisterende hjemmel for opbevaring og behandling af persondata 

Navision Stat har som økonomi/regnskabssystem primært hjemmel i følgende lovgivning: 

 

 (Stats) Regnskabsloven; https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=57058 

 Bogføringsloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27298 

 Regnskabsbekendtgørelsen: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135281 

 

Bemærk at regnskabsbekendtgørelsen hviler på bogføringsloven, men at 

regnskabsbekendtgørelsen afviger herfra med følgende begrundelse:  

 

”Når bestemmelserne for de regnskabsmæssige registreringskriterier ikke er identiske med 

bestemmelserne i bogføringsloven, skyldes det bl.a., at regnskabsbekendtgørelsen indeholder en 

række bestemmelser omkring funktionsadskillelser, der skal forhindre misbrug af statens midler. 

Tilsvarende bestemmelser findes ikke i bogføringsloven, da det på det private område er den 

enkelte arbejdsgivers ansvar, at sikre sig mod misbrug af virksomhedens midler.” 

Kilde: http://www.modst.dk/OEAV/3-Bogfoering/33-Generelle-

bogfoeringsbestemmelser/332-Registeringskriterier 

 

I Regnskabsbekendtgørelsens § 44 fremgår det bla., at institutionen er forpligtiget til at opbevare 

regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet 

vedrører, med mindre en længere frist fremgår af andre bestemmelser. 

 

Samme sted fremgår det af § 11, at Institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, er forpligtet til at 

anvende det af Økonomistyrelsen administrerede koncernsystem, jf. kapitel 8. 

 

Konsekvenser for Navision Stat 

For Navision Stat vurderes en overholdelse af både den eksisterende Persondatalov og den nye 

EU persondataforordning pr. 25. maj 2018, at forudsætte følgende ændringer: 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=57058
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27298
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135281
http://www.modst.dk/OEAV/3-Bogfoering/33-Generelle-bogfoeringsbestemmelser/332-Registeringskriterier
http://www.modst.dk/OEAV/3-Bogfoering/33-Generelle-bogfoeringsbestemmelser/332-Registeringskriterier


 Side 26 af 63 

 Retten til at blive glemt, og dermed få slettet sine data, skal kunne efterkommes med 
mindre, at det er i strid med regnskabsbekendtgørelsens § 44 om opbevaring af 
regnskabsmateriale og borgerens egen interesse. 

 Retten til at få indsigt i alle persondata, der opbevares eller behandles af 
dataansvarlig/databehandler - stamdata såvel som transaktionsdata - skal understøttes, 
hvilket nemmest sker via et rapportudtræk. 

 Retten til at få udlæst alle sine persondata, for overførelse til andet system, såkaldt 
’dataportabilitet’ skal understøttes. 

 Navision Stat indeholder som økonomisystem kun almindelige persondata og CPR-data, 
men ingen følsomme persondata. Det skal i den forbindelse sikres, at CPR-numre kan 
sløres ved udskrift, i de tilfælde en rapport risikerer at blive brugt til et formål, der ikke 
er foreneligt med § 1 i regnskabsbekendtgørelsen, dvs. at: 

 

”Regnskabsvæsenet skal bidrage til en sikker og effektiv økonomiforvaltning på alle niveauer i 

statsforvaltningen herunder selvejeområdet, og skal i størst muligt omfang foregå digitalt med brug af 

færrest mulige ressourcer og størst mulig automatisering. 

 

Stk. 2. Gennem regnskabsvæsenet skal tilvejebringes de fornødne oplysninger til brug for den løbende 

interne regnskabsopfølgning, den periodiske regnskabsaflæggelse samt den årlige udfærdigelse af 

statsregnskabet. Endvidere skal regnskabsvæsenet bidrage til udarbejdelsen af årsrapporter. 

Stk. 3. Regnskabsvæsenet skal bidrage med oplysninger til revisionen af regnskaberne i henhold til 

gældende lovgivning herom” 

 

Retten til indsigt og understøttet dataportabilitet 

Der er udviklet en ny rapport ’Persondata registreret pr. CPR-nummer’, der giver mulighed for 

at udtrække alle de data for regnskabet, der er tilknyttet et specifikt CPR-nummer, på tværs af 

både stamdata og transaktionsdata for hhv.: Debitorer, kreditorer, ressourcer, medarbejdere og 

ansættelsesforhold. 

 

Med henblik på at understøtte både dokumentations- og dataporteringskrav, kan rapporten 

udlæses til både PDF og Excel. 

 

Det er muligt at sløre det valgte CPR-nummer ved udskrift 

 

Rapporten er bygget med en sidenummerering af typen side x og y, således at det fremgår 

tydeligt, hvorvidt, der er trukket og leveret en komplet rapport. 

 

Rapporten inkluderer følgende læsevejledning: 

 

Rapporten viser persondata for CPR-nummer [CPR-nummer], der aktuelt gemmes af myndigheden 

[Virksomhedsnavn] med CVR-nummer [CVR-nummer] for regnskabet [regnskabsnavn] i økonomisystemet. 

 

Visningen er afhængig af det valgte udtræksfilter for rapporten, og fremgår øverst af rapporten. Visningen er, 

uanset det valgte filter, ikke udtømmende, såfremt myndigheden holder persondata for CPR-nummeret andre 
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steder end i regnskabet [regnskabsnavn] i Navision Stat. Dette er ligeledes gældende ved udlæsning af data til 

Excel. For enhver afklaring af disse forhold, henvises til den relevante myndighed. 

 

Sti: Afdelinger/Opsætning/It-administration/Rapporter og analyse 

IN02840 ’Kontrol af indirekte bogføring’ udvides på SKS-kontoniveau 

Der er foretaget en række forbedringer til rapporten ’Kontrol af Indirekte 

bogføring’. Rapporten bruges i forbindelse med, at institutionerne aflægger 

regnskabserklæring.  

 

Rapporten tager udgangspunkt i opsætningen af bogføringsgrupper i de forskellige 

moduler. Posterne på de konti, der er fundet under bogføringsgruppen, summeres 

ud fra det angivet datofilter på rapportens anfordringsbillede.  

 

 
 

Summen i kolonnen ’Finanskontobevægelse’ indeholder alle bevægelser, mens 

summen i kolonnen ’Indirekte bogført beløb’ indeholder de bevægelser, der har 

korrekte værdi i kildetypen i forhold til modulet, fx debitor på konti under 

debitorbogføringsgrupper. Er der difference mellem de to kolonner vil denne 

blive vist i kolonnen ’Difference’. 

 

Som noget nyt, er der nu mulighed for: 

 

 At trække rapporten på SKS-konto niveau, 

 Indsætte Sideskift pr. type og 

 Specificer differencer. 

 

SKS-Konto: 

Tidligere var det sådan, at når man træk rapporten ’Kontrol af indirekte 

bogføring’, så tog rapporten udgangspunkt i de oprettede bogføringsgrupper, og 

poster på de konti, der er fundet under bogføringsgruppen. Med den nye 

mulighed for at trække rapporten på SKS-konto niveau, vil en direkte 
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finanspostering indenfor finanskontotypen (fx debitor), som ikke er tilknyttet en 

bogføringsgruppe, blive vist i rapporten, hvilket ikke var tilfælde tidligere. 

 

Indsætte sideskift: 

Der er nu mulighed for at indsætte sideskrift efter hver type af bogføringsgruppe, 

fx Debitor, Kreditor, Bank mm.   

 

Specificer differencer:  

Det er nu yderligere muligt at lokalisere evt. differencer og få dem vist i rapporten, ved at sætte en 

markering i feltet ’Specificer differencer’. Ved markering i dette felt, vil der for hver 

differencelinje være et ’+’, som kan klikkes for at navigere ned til differenceposten.  

 

 

Ønskes en udskrift af rapporten med differencer, skal det ske fra visningen, da differencer ikke vil 

komme med ved udskrift direkte fra anfordringsbilledet. 

 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Finans 

 

Desuden varsles, jf. krav IN030114 , fjernelse af Microsoft standardrapporter, der decideret er 

misvisende eller på anden måde uanvendelig i Staten. Denne eliminering omfatter rapporten 

’Afstem deb.- og kred.konti’, hvor netop den statslige rapport ’Kontrol af indirekte bogføring’ 

anbefales til erstatning5. På tilsvarende vis varsles følgende rapporter elimineret: 

 

 ’Debitor - saldo til dato’ 

 ’Kreditor - saldo til dato’ 
 

                                                 
4 Krav oprettet til efterfølgende version. 
5 Standardrapport ’Afstem deb.- og kred.konti’ er uanvendelig, hvis der er foretaget annulleringer 
af udligninger, der oprindeligt er foretaget i nu lukket SKS-periode. Dette udløser nemlig en 
bogføring af detaljerede debitor-/kreditorposter – hvilke poster denne rapport bygger på – noteret 
med oprindelig bogføringsdato. Til erstatning trækkes statsrapporten ’Kontrol af indirekte 
bogføring’, som alene anvender finansposter. Statsrapporten er desuden standardrapporten 
performancemæssigt overlegen. 
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Rapporterne eksisterer således fortsat i NS9.0, men elimineres ved en efterfølgende opdatering 

af Navision Stat. 

 

Rapporterne ’Debitor - saldo til dato’ og ’Kreditor - saldo til dato’ har begge før vist sig 

problematiske mht. datofilter, hvorfor de dermed var misvisende i slutsaldo; her udestår en 

endelig analyse. Dette var baggrunden for, at vi i sin tid udviklede statsrapporterne 

’Debitorafstemning - saldo til dato’ og ’Kreditorafstemning - saldo til dato’, hvilke anbefales til 

erstatning. 

IN02871 Introduktion helt nyt controller rollecenter med nye stakke 

Der er oprettet et nyt rollecenter til brug for controllere, som indeholder 4 nye stakke samt en 

rapportindbakke: 

 

 
 

Stakkene viser, som noget nyt, beløb og procenter og ikke kun antal som tidligere. Det giver 

mulighed for, hurtigt, at se status på udeståender, eller opfyldningsgraden på performance KPI’er.  

 

Rollecenteret er således tilpasset en brugerfunktion til kontrol og opfølgning af måltal i 

regnskabet. De 4 stakke er ligeledes blevet tilføjet de 3 øvrige statslige rollecentre, så de kan 

indvælges efter behov.  

 

Alle de statslige rollecentre er desuden tilpasset, så det nu er muligt at opsætte grøn/gul/rød-

grænseværdier for stakken. Dette gøres via handlingen ”Tilpas køindikatorer” som ses herover 

under titlen ”Aktiviteter”.  

 

For at en bruger kan anvende det nye rollecenter skal det opsættes via stien: 
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Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Rolledefineret klient/Brugertilpasning. Her indsættes 

profil-id’et ”NAVISION STAT CONTROLLER” som vist herunder: 

 

Som noget nyt har alle rollecentre også fået til tilføjet en rapportindbakke, der gør det muligt at 

planlægge udskriften af rapporter. Derved kan de ønskede udskrifter ligge klar om morgenen, og 

hurtigt tilgås fra startsiden. Se afsnittet ’Rapport planlægning’ for en gennemgang af de 

nødvendige opsætninger, for at kunne planlægge rapportudskriften. Når opsætningen er 

foretaget, er det, på hver rapport, således muligt at vælge at udskyde/planlægge udskriften. 

IN02945 Kontrol for white spaces (ugyldige tegn) 

I forbindelse med opgraderingen til NS7.0 (og NAV2013R2) blev det klart, at klienten var 

blevet mere følsom overfor en eventuel indtastning (manuel eller via kopiering) af ugyldige 

værdier som fx styretegn i Navision Stat. Disse værdier var typisk født i den tidligere version 

NS5.x (NAV5.0 SP1), hvor de ikke udgjorde et problem, men som efter opgradering til NS7.0 

kunne give forskellige afstemningsmæssige og integrationsmæssige udfordringer på NS7.0, hvor 

disse tegn både var svære at finde, og dermed ligeledes komplicerede at rette. 

 

På NS9.0 er det ikke længere muligt at indsætte ugyldige tegn, hverken manuelt, via kopiering 

eller via fx en GIS-indlæsning. Ikke desto mindre, eksisterer der fortsat en risiko for at udvalgte 

regnskaber endnu indeholder ikke identificerede ugyldige tegn, der således bør elimineres. 

 

For at understøtte en identifikation af ugyldige tegn, er der udviklet et værktøj, der kan afsløre 

ugyldige tegn for en given tabel, givet at brugeren har læseadgang til tabellen. Hvor hver tabel 

kan der kontrolleres for op til 4 samtidige felter. 

 

Efter udsøgning kan resultatet udlæses til Excel, og sendes til Moderniseringsstyrelsens 

økonomisupport, modstoko@modst.dk, for bistand til genopretning. 

 

Nedenstående er et fiktivt eksempel fra det interne testmiljø, der viser, at der for 3 debitorer er 

fundet en ’return’ værdi i selve debitornummeret. 

 

 
 

Sti: Afdelinger/Opsætning/It-administration/Generelt. Vælg ’Identificer specialtegn’ 

mailto:modstoko@modst.dk
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Funktionaliteten er nærmere beskrevet i den nye vejledning ’Administration og support’. 

IN02947 Visning af Matrix for dimensionsanalyse fejler  

Ved redigering af dimensionsanalysen, fx ved ændringerne opsætningerne: ’Vis efter’ og ’Vis 

kolonnenavn’ kunne der efter opgradering til NS7.1 opstå fejl af følgende type. 
 

 
 

Denne fejl er nu rettet. 

Digital indrapportering til økonomiservicecentre (ØSC), DDI 

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

/Bestillinger 

 

IN02813 Valg af særlig nummerserie ved oprettelse af rejsekreditorer 

Med RejsUd2 er det vedtaget, at rejsekreditorer i staten alene skal oprettes og vedligeholdes via 

DDI, hvilket Navision Stat blev forberedt på med NS7.0.01.  

 

På baggrund af pilotimplementeringer af RejsUd2 er denne funktionalitet blevet justeret med 

nærværende krav; hvormed der åbnes for en oprettelse og tilknytning af en separat nummerserie 

for rejsekreditorer oprettet via DDI. 

IN02923 Valg af ’Momsvirksomhedsbogføringsgruppen ved bestilling 

Det er nu muligt at redigere feltet ’Momsvirksomhedsbogføringsgruppen’ på 

Posteringsbestillinger. Hermed er alle felter, der anvendes til bogføring, nu synlige og valgbar, 

under hensynstagen til overholdelse af opgavesplittet.  

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Indrapportering til ØSC/Bestillinger 

IN02795 Angivelse af proces for vedhæftede bilag ved dokumentbestilling 

Der skal være konsistens mellem de felter, der findes på DDI-bestillingen og det 

oprettede salgsdokument mht. afsendelse af vedhæftede bilag. 

Ved oprettelse af et salgsdokument i Navision Stat regnskabet udenom DDI’en er 

det muligt udover e-bilaget at medsende det vedhæftede bilag med en e-mail 

forsendelse og en Digital Post forsendelse.  

 

Ved oprettelse af salgsfaktura- og salgskreditnota-bestillinger via DDI’en er det 

muligt at vedhæfte bilag og angive, at bilaget skal overføres til det oprettede 

salgsdokument og medsendes det elektroniske bilag. Det har dog ikke via DDI-
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bestillingen været muligt at angive, om bilaget skulle vedhæftes ’e-Mail’ eller 

’Digital Post’ som afsendelsesmetode. 

 

Det er med indeværende krav nu muligt i DDI’en på en salgsfaktura- og salgskreditnotabestilling 

at vedhæfte et bilag og samtidig angive, at det vedhæftede bilag skal medsendes i en E-mail eller 

en Digital Post forsendelse. 

 

Det eksisterende felt ’Send med elektronisk faktura ved bogføring’ i vinduet ”Bestillingsbilag” er 

ydermere omdøbt til ’Medtag i ikke-manuelle forsendelser’ for at indikere, at det udover e-bilaget 

også er muligt at medsende det vedhæftede bilag i en E-mail eller en Digital Post forsendelse. 

 

Ved accept af bestilling med afmærkning i feltet ’Medtag i ikke-manuelle forsendelser’ bliver 

afmærkning foretaget i felterne ’Send m. E-mail’, ’Send m. Digital Post’ og ’Eksport til 

OIOXML’ på de oprettede salgsdokumenter.  

 

Bemærk, at for e-Bilag er det kun det første vedhæftede bilag, der medsendes i forsendelsen. 

IN02988 Redigering af cpr-nummer via ’Rediger kreditor bestilling’ 

Det er ifm. implementering af RejsUD2 hos RejsUD2 præ-piloterne konstateret, at det ikke er muligt 

at redigere i cpr-nummeret via en redigér kreditor bestilling. 

  

Det er i dag muligt gennem DDI’en at redigere kreditoroplysninger samt danne betalingsoplysninger. 

Det har dog ikke været muligt at redigere i cpr-nummeret. Dette er der nu rettet op på, således at det 

nu er muligt at redigere cpr-nummeret via en redigér kreditor bestilling. Dette uanset om der er 

angivet betalingsmetode eller ej. 

 

Bemærk, at det kun er tilladt at ændre cpr-nummeret, hvis der er opsat godkendelsesopsætning under 

stien Afdelinger/Økonomistyring/Indrapportering til ØSC/Godkendelsesopsætning – bestillinger. 

IN02989 Rejsekreditorer spærres for editering ved bestillingsafvisning 

Det er muligt at oprette kreditorer gennem DDI’en og markere disse som værende rejsekreditorer. 

Når feltet ”Rejsekreditor” markeres på bestillingen, bliver feltet ”Kreditor Nr.” låst for editering. I 

tilfælde af at kreditorbestillingen afvises, blev feltet ”Kreditor Nr.” dog tidligere editérbart, hvilket var 

en fejl. Fejlen er nu rettet, således at feltet forbliver spærret ved afvisning af kreditorbestillingen. 

IN03024 Spærring af kreditor og strammet kontrol af betalingsdata 

Ved oprettelse og redigering af kreditorer via en DDI kreditorbestilling, hvor der ikke er opsat 

godkender, er der foretaget en sikkerhedsmæssig stramning, der sikrer, at der ikke kan oprettes en 

kreditor med betalingsoplysninger uden godkendelse. Det er derfor ikke længere muligt at 

indtaste værdier i felterne CVR Nr., Se Nr., P Nr. og Kreditornummer (FIK), med mindre der er 

opsat godkender. 

 

På Kreditorbestilling og Redigér data(kreditor), er der under oversigtspanelet til Bank- og 

betalingsoplysninger tilføjet felterne: ’Bankens adresse’, ’Postnr.’ og ’By’. Tilføjelse af felterne 
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giver mulighed for at oprette kreditorer og vedligeholde stamdata til et land uden for EU, hvor 

komplette bankoplysninger er nødvendige. 

 

På kreditorbestillingen under Redigér data(kreditor), er det nu muligt, at angive om en kreditor 

skal spærres. Den markering der sættes i feltet overføres til kreditorkortet. 

 

Tidligere var det ikke altid muligt at afkrydse feltet ’Rejsekreditor’ på en Kreditorbestilling, når 

felt ’Kreditor Nr.’ var blankt.  Dette skyldtes en forkert kontrol af kreditorposterne med en blank 

værdi. Dette er nu rettet, så der altid kan sættes kryds i feltet ’Rejsekreditor’. 

Elektronisk fakturering 

Nedenstående afsnit beskriver ændringer i den funktionalitet, der understøtter den elektroniske 
udveksling af elektroniske handelsdokumenter, dvs. indgående: købsfaktura, købskreditnota, 
købsrykker, købskontoudtog og forsyningsspecifikationer (UTS’er) samt udgående: salgsfaktura, 
salgskreditnota, salgsrykker og salgskontoudtog. 

IN01872 Efterbehandling af PaymentMeans 

Med denne rettelse løses 2 problemer, dels at forfaldsdatoen forsvandt når dokumentet 

indeholdte en betalingsmetode som ikke understøttes af Navision Stat, og dels håndteres en ny 

betalingsmetode for indenlandsk IBAN. 

IN02001 Lange værdier for SenderPartyID og ReceiverPartyID 

Der åbnes nu op for modtagelse af lange værdier for afsenderens og modtagerens endpoint ID, 

eksempelvis når afsendelsen sker fra VANS og applikationsmeddelelse skal returneres hertil. 

Hidtil kunne kun håndteres op til 13 cifrede endpointID’er svarende til et EAN nummer.  

IN02440 Efterbehandling af CVR nr. ved flere betalingsformer  
Rettelsen eliminerer en mulighed for at brugeren kan vælge en forkert kreditor, når der er 

medsendt flere betalingsmetoder for det indgående købsbilag. Med rettelsen fremrykkes 

færdigbehandlingen af CVR nr. data fra dokumentet, således at der kan ske korrekt match med 

kreditorkortets CVR nr. 

IN02497 NSTS Dokumenttype Profil opsætning til NS9.0 
Der er udarbejdet ny opsætningsfil til NS9.0. Filen angiver sammenhængen mellem: OIOUBL 

dokumenttyper, OIOUBL profiler, CustomizationID, Mapningsbro, Skemavalidering, 

Skematronvalidering , til brug for modtagelse og afsendelse af OIOUBL E-bilag. 

 

Opsætningen er denne gang ændret, således at schematronvalidering de-aktiveres for de 

OIOUBL dokumenter, der udveksles med INDFAK, og samtidigt er der foretaget en oprydning, 

der sikre, at den forældede opsætning, der vedrører:  

OIOXML07, PIE, PIP, PCP, PCM, Masterdata og MasterdataAdvanced udgår. 

 

Endelig er opsætningen strukturelt udvidet for en mulig senere udvidelse med PEPPOL_BIS 

dokumenter. Bemærk at filen til NS9.0 derfor ikke er bagudkompatibel med NS7.1. 
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IN02504 Forberedelse for PEPPOL BIS dokumentmodtagelse 

Med kravet er der tilføjet nye tabeller og funktionalitet der skal gøre det muligt, på sigt, at 

modtage PEPPOL_BIS konteringsdokumenter fra INDFAK, når disse bliver indført i løbet af 

Q1 2019. Forberedelsen indeholder nye forretningslogik for at kunne styre den afvigende 

behandling hhv. OIOUBL dokumenter og PEPPOL_BIS dokumenter skal underkastes ved 

modtagelsen i Navision Stat. 
 
Bemærk, at Navision Stat alene forberedes for PEPPOL_BIS dokumenter modtaget som 
elektroniske bilag fra Europa via INDFAK, som foranliggende konterings- og 
godkendelsessystem. 

IN02556 Visning af indgående Leverandørnavn  

Med rettelsen tilføjes justeret funktionalitet, der viser kreditornavn fra hhv. leverandørkortet og 

faktureringsleverandørkortet, når Navision Stat ved modtagelse af E-bilag, automatisk kan 

gennemføre entydig identifikation af et kreditorkort. 

  

Sti: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/E-Bilag/Indgående Faktura og kreditnota 

 
IN02744 Masseaccept af e-bilag med valuta kaster en meddelelsesboks 

Hvis valutakursen på e-bilagets bogføringsdato og på datoen for masseaccept er forskellig, fremkom 

en dialogboks, der spurgte ind til eventuelt ønske om at opdatere valutakursen. Dette har været til 

stor gene, hvis man dagligt behandler mange e-bilag med valuta. Derfor er det valgt at undertrykke 

dialogboksen. Undertrykkelsen sker både ifm. enkelt-accept og masseaccept-kørslerne. Ifm. 

undertrykkelse af dialogboksen vælger systemet optionen ”Ja” ved accept af dokumentet, hvilket 

betyder, at dokumentet anvender den valutakurs, der er gældende på bogføringsdatoen. 

IN02753 Implementering af nyeste officielle OIOUBL schematroner 

Digitaliseringsstyrelsen frigiver hvert hele evt. halve år nye valideringsskematroner. Navision Stats 

transportlag opdateres i den anledning med den version, som er frigivet pr. 15. september 2016. Den 

version der frigives september 2017 er således ikke medtaget, da frigivelsen sker så sent, at den ikke 

kan indgå i analyse og testforløbet for NS9.0.  

IN02804 Besked ved masseaccept om flere bankkort 

Rettelsen undertrykker en tidligere besked til skærmen ved masseaccept om ”Flere bankkort på 

kreditoren”, når dette var aktuelt, men irrelevant for den videre behandling. Beskeden undertykkes nu 

ved masseaccepten, således at masseaccepten ikke blokeres. 

IN02821 Placering af salgslinjebemærkningslinjer på udgående dokument 

Linjebemærkningslinjer og udfoldede tekster på udgående salgsfakturalinjer blev placeret i bunden af 

det elektroniske dokument sammen med salgshovedbemærkninger som løst skrevne linjetekster, i 

stedet for at blive knyttet til konteringslinjen.  Dette er der nu rettet op på, således at disse nu bliver 

vist i forlængelse af salgsfaktura- og salgskreditnotalinjen. 

 

IN02828 Lempet modtagelse af udenlandske bilag fra INDFAK2  

Med NS9.0 gøres det muligt på et givet kreditorkort, i Navision Stat, ligeledes at angive værdien ZZZ 

i feltet ”Anden ID Attribut.”. Hidtil har det kun været muligt at angive denne attributværdi i feltet 
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”CVR nr. Attribut.”  

 

Dette betyder, at det, efter oversendelse af stamdata fra Navision Stat til INDFAK2, nu er muligt at 

oprette fakturaer i INDFAK2 på grundlag af kreditorer med denne attributværdi i begge felter. For 

sådanne udenlandske manuelle fakturaer, kan Navision Stat herefter automatisk identificere det 

tilhørende kreditorkort, forudsat at der kun findes ét kreditorkort med den pågældende kombination 

af CVR nr., CVRnr Attribut, Anden ID og Anden ID Attribut. 

 

Bemærk at denne rettelse tidligere er frigivet under ’Løbende ændringer’ på hjemmesiden, og ligeledes 

allerede er implementeret for kunder serviceret af Statens Administration. 

IN02836 Uhensigtsmæssig sletning i XML Bro opsætning 

Tidligere kunne der risikeres en sletning af alle opsatte attribut-mapninger ved sletning af en 

mapningslinje. Fejlen havde primært betydning ved udvikling af nye opsætningsfiler, men kunne også 

aflede fejlagtige sletninger i de tilfælde, hvor en institution selv rettede og slettede direkte i XML Bro 

opsætningen. 

Dette er nu rettet. 

IN02842 Indgående e-bilag afledte unødige ændringslog registreringer 

Indlæsning af e-Bilag-købsdokumenter, med angivelse af bank, gav flere registreringer i 

ændringsloggen, end den faktiske ændringen tilsagde. Dette er nu elimineret via en rettelse af metoden 

for udsøgning af det rigtige kreditorbankkort blandt de opsatte kreditorbankkort.  

IN02946 Blokering for SQL-injection 
SQL injection er et angreb rettet mod databaselaget i en applikation, ved at indskyde fjendtlig 
SQL kode i et SQL-kald. Angrebet udnytter en sårbarhed i håndteringen af brugerinput og 
databasekald. 
 
I forbindelse med test i andet regi, er der konstateret risiko for SQL-injektion ved fremsendelse 
af bilag til Transportlaget der, som den eneste komponent i Navision Stat-løsningen, accepterer 
at modtage eksterne data for skrivning direkte på SQL-databasen. 
 
Der er med NS9.0 blokeret 100 % for mulig SQL-injektion, og selvom der aldrig er konstateret 
et eneste tilfælde af forsøg på SQL-injektion. 

IN03007Afsendelse af indenlandske IBAN betalinger via DB Webservice 

Det er nu muligt at sende indenlandske IBAN betalinger via DB Webservice til Danske Bank. 

Der er derfor tilføjet en ny kombination, der understøtter dette i ’Indgående Betalingsmetoder’ - 

tabellen. Tabellen bruges ved accept at betalinger der modtages fra INDFAK2. Tabellen bliver 

automatisk opdateret ved opgradering til NS9.0. 

 

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/E-Bilag 

IN03009 XML mapningsbro justeres for udgående linjenoter 
I forbindelse med opgradering til NS9.0 sker der en opdatering af XML mapningsbroen via en 
indlæsning af filen ’XMLMAPNINGSBRO_90 _05072017.txt’ 
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Justeringen er afledt af en tidligere teknisk ændring af datastrukturen for afsendelse af E-bilag, 

der medførte at eksterne bemærkningslinjer for kontoudtog gik tabt. Dette rettes nu med 

opdateringen af XML mapningsbroen. 

 

Bemærk, at såfremt der findes lokale ændringer eller tilføjelser i XML-mapningen, skal man som 

dataansvarlig myndighed selv sikre sig dokumentation for den eksisterende opsætning, forud for 

opgradering. En opdatering af XML-bro mapningen, vil ved opgradering automatisk altid 

overskrive eventuelle lokal kodelisteopsætning. Lokale mapninger skal derfor genopsættes 

manuelt efter indlæsning af ny XML-bro opsætning. 

  
Sti: Afdelinger/Opsætning/Opsætning og ’XML Bro Oversigt’. 

IN03015 Isolering af Mock-Up til transportlaget 
Med Navision Stat 9.0 isoleres installationen af Mock-Up til transportlaget fra selve 
transportlagsinstallationen.  
 
Derved forsimples begge installationer. Det skal samtidigt bemærkes, at Mock-Up installationen 
typisk kun er relevant i forbindelse med test af E-bilagsmodtagelse, hvorfor anvendelse af 
denne del af installationen finder sted langt mere sporadisk. 
 

Finans 

Nedenstående afsnit beskriver ændringer til Finans som en del af Økonomistyringsmodulet. 

IN02748 Finansbudgetpostændringer er usynlige i dim.analyserne 

Ved ændring, redigering og sletning af eksisterende finansbudgetpost bibeholdtes tidligere 

løbenummeret. Derfor skete der ingen opdatering på dimensionsanalyserne. Dette er nu ændret, 

således at dimensionsanalyserne opdateres korrekt ved: ændring, redigering og sletning, af 

eksisterende finansbudgetpost. 

 

 Når der foretages en ændring eller redigering af budgetposter oprettes der nu en ny korrigeret 
budgetlinje, med nyt linjenr. Samtidig ændres teksten i feltet ’Beskrivelse’ til ’Korrektion 
overført fra løbenr.xxxxxx’.  

 På den eksisterende post, ændres teksten til ’Korrektion overført til løbenr.xxxxxx’.  

 Primærnøglen er i forbindelse med ændringerne udvidet, så de poster der korrigeres står 
samlet under hinanden. 

 Når en budgetpost slettes, bliver linjenr., nu slettet samtidig. Dette sikre, at linjenr. ikke 
genbruges, når der oprettes en ny budgetpost. 

  

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Finansbudgetter 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Analyse & rapportering og Dimensionsanalyser 

IN02754 'Spær dimensionsværdier' justeres for delregnskab og perioder 
Kørslen, ’Spær dimensionsværdier’, der spærrer dimensionsværdier, hvor slutdatoen er 
overskredet, er ændret således, at der ikke længere foretages en spærring af delregnskabsværdier, 
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da eventuel spærring af delregnskabsværdier sker entydigt fra SKS, via SKS 
Delregnskabsperiodestyringen. 
 
Vælges DELREGNSKAB ind i anfordringsbilledet vises derfor fremadrettet denne 
fejlmeddelelse, og kørslen afbrydes. 
 

 
 
Samtidig er kørslen rettet, så den spærring, der skal foretages for alle andre dimensioner end 
DELREGNSKAB, sker ud fra arbejdsdatoen og ikke dags dato (d.d.).  
 
Dette sikrer, at spærringen ophæves, hvis arbejdsdatoen ændres til en tidligere dato. Hvis fx en 
værdi sættes til spærret pr. 01.01.18, og der vælges en arbejdsdato lig 31.12.17, vil 
dimensionsværdien være åben for bogføring pr. 31.12.17.   
 
Bemærk, at kørslen ser bort fra dimensionsværdier uden angivet start- og slutdato. 

 
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter og Spær dimensionsværdier 

IN02775 'Ny bogføringsdato' ved 'Tilbagefør transaktion på finanspost'. 

Feltet 'Ny bogføringsdato' blev tidligere ikke aktiveret som forventet ved afvikling af 'Tilbagefør 

transaktion på finanspost'. Dette er nu rettet. 

 
Når tilbageførsel foretages fra Finansjournaler i regnskab, uden markering i feltet ’SKS Perioder’ i 

’ØDUP integrationsopsætningen’, er det således fremadrettet muligt at angive en ny 

bogføringsdato. 

 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Oversigt og Finansjournaler  

IN02791 ’Kontrol af indirekte bogføring’ ved lange finanskontonavne 

Rapporten ’Kontrol af indirekte bogføring’ fejlede tidligere, hvis navnet på Finanskonto 

nummeret på bankbogføringsgruppen var mere end 30 karakterer langt. 

 

Der er derfor implementeret en rettelse i rapporten ’Kontrol af indirekte bogføring’ der sikrer, at 

visningen netop ikke fejler, hvis længden på navnet på den finanskonto der er opsat på ’Bank 

bogf. gruppen’ som er tilknyttet et bankkort, er længere end 30 karakter.  

 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Rapporter/Regnskabsopgørelse 
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IN02833 Afregn moms NS nulstiller ikke dimensioner korrekt 

Ved anvendelse af rapport ’Afregn moms NS’ skete tilbageførsel af poster udelukkende med 

dimension(er) opsat i anfordringsbilledet til rapporten og ikke, som tilsigtet, med den enkelte 

posts oprindelige dimensioner. I tillæg hertil var der problemer med bogføring og nulstilling af 

momsposter, hvor konto for omvendt betalingspligt indgår. Begge dele er hermed rettet. 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Moms 

IN02948 Bogføring af ultimoposter uden tjek for dimensioners slutdato 

Med kravet rettes en fejl der medførte at bogføring af ultimoposter standser når delregnskab 

(dimensions) slutdato ligger tidligere eller i det år, der skal afsluttes. Rettelsen betyder, at 

ultimoposter på et delregnskab fremadrettet kan bogføres uanset om slutdatoen er passeret eller 

ej. 

IN02849 SKS afstemningens ’Saldo til dato’ fejlbregnes i visse tilfælde  

De beregninger der foretages ved dannelse af rapporten ’SKS afstemning’ i kolonnerne 

’Bevægelse’, ’Saldo år til Dato’ og ’Saldo til dato’, bliver alle beregnet korrekt, når SKS post type 

er lig ’Alle’.  

 

Ved valg af ’SKS posttype’ lig ’Primo’ eller Ressort’ kan ’Saldo til dato’ ikke beregnes, da disse 

data ikke modtages fra SKS.  

 

Derfor er dette nu tydeliggjort ved i rapporten at angive ’N/A’ i kolonnen ’Saldo til dato’ såfremt 

beregning ikke er mulig. Samtidig viser rapporten en meddelelse i toppen af rapporten, der 

indikerer, at ’Saldo til dato’ ikke kan beregnes. 

 

Filterbeskrivelsesteksten i rapporten er samtidigt ændret fra ’Medtag SKS type’ til ’Viser SKS 

type’, som er mere sigende for den valgte indstilling.  

 

 

Er der fx valgt ’Primo’ eller ’Ressort’, vises kun de poster der er bogført med ’Interne dokument 

Type’ lig ’Primo’ eller ’Ressort’.  

 

Bemærk: ’Intern dokument Type’ lig ’Primo’ og ’Ressort’ må kun anvendes på balancekonti, 

aldrig på resultatkonti.   
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Bemærk at denne rettelse tidligere er frigivet til alle kunder serviceret af Statens Administration, 

og hostet af Statens IT. 

IN02981 Konto 6383 tilføjes kontoskema FF5 

Kontoskema FF5 er tillagt SKS-konto 6383 under ’Andre likvider’. Kontoskema FF4 er 

uforandret. Tekstfilen indeholdende begge kontoskemaer indlæses automatisk ved nærværende 

opgradering. 

Bemærk, at officielle kontoskemaer fra Moderniseringsstyrelsen er opsat til 6-cifrede 

finanskontonumre, hvorfor anden opsætning heraf kræver lokale ændringer af de indlæste 

kontoskemaer. 

IN02900 Kursreguleringskørslen skal kunne filtrere på bank 

I anfordringsbilledet til kørselsrapporten ’Kursreguler valutabeholdninger’ kunne man førhen 

afmærke debitor-, kreditor- og bankkonti samlet, hvorefter man under ’Begræns totaler til’ alene 

kunne filtrere på dato, globale dimensioner og debitor- og kreditor, men ikke på bankkonti. 

Kørslen er nu ændret således, at man kan vælge debitor-, kreditor- og bankkonti hver for sig, og 

at man desuden kan filtrere yderligere inden for hver enkelt kontotype. 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Valuta 

IN02906 Fejl i Aliasbeskrivelse afledt af beskrivelser med parenteser 

Der er konstateret en fejl i feltet ’Aliasbeskrivelse’ i Aliaskonteringstabellen, hvis den blev dannet 

på baggrund af opsætningen af en sag/sagsopgave, hvor der blev sat en parentes i slutningen af 

teksten. Dette er nu rettet.   

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Alias Kontering 

IN02972 Utilsigtet mulighed for bogføring uden delregnskabskode 

For regnskaber, der er opsat med ’Import SKS Delregnskab’ i ØDUP integrationsopsætningen, 

må det ikke være muligt at bogføre uden angivelse af delregnskabskode. 

 

Det er imidlertid konstateret, at det var muligt at bogføre uden anvendelse af delregnskabskode, 

hvis et af følgende 2 scenarier var opfyldt. 

 

1. Ved bogføring af salgsdokument med indlejret udligning. 

2. Ved bogføring af salgsdokumenter, hvor debitor var opsat uden delregnskabskode. 

 

Dette er nu rettet, så begge disse scenarier, ligesom alle andre bogføringsscenarier, nu fejler forud 

for bogføring, såfremt der ikke bogføres inklusiv angivelse af delregnskabskode. 

IN03006 Kontoskemaoversigt kan ikke genåbnes efter markering 
Hvis man på Kontoskemaoversigten markerede feltet ’Vis beløb i ekstra rapporteringsvaluta’, 
og lukkede siden, var det tidligere ikke muligt efterfølgende at åbne kontoskemaoversigten. 
 
Denne fejl er nu rettet i den standardudgave, som Navision Stat 9.0 baserer sig på. 
 
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Finans. Vælg ’Kontoskemaer’, ’NAVIGER’ og ’Oversigt…’ 
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Generisk integrationssnitflade, GIS 

Nedenstående afsnit beskriver de ændringer, der er foretaget i GIS funktionaliteten, som bruges 

til al udveksling af data mellem Navision Stat og lokale fagsystemer, mellem Navision Stat og 

REJSUD samt mellem Navision Stat og INDFAK26. 

 

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

afleder behov for ændringer af integrationssnitfladen på fagsystemer med aktuelle integrationer 

til Navision Stat. 

IN02513 Ny mulighed for at opsættes udeladelsesfilter på undertabeller  

Det er ifbm. GIS-forespørgsler muligt at opsætte udeladelsesfiltre for alle tabeller og felter 

uafhængigt af aftaler med fagsystemet, således at der ifbm. en udlæsning via en GIS datastrøm 

kan udelades data til fagsystemet. Dog har det ikke tidligere været muligt at opsætte 

udeladelsesfilter på en tabel, der er en undertabel i en GIS-forespørgsel. Dette er der nu åbnet 

op for, på udvalgte tabeller, med indeværende krav. 

 

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

Importdatastrømme. På datastrømmen vælg fanen NAVIGER og handlingen Udeladelsesfilter 

 

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

Eksportdatastrømme. På datastrømmen vælg fanen NAVIGER og handlingen Udeladelsesfilter 

Køb 

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

givet de komplekse integrationer på området i Navision Stat, ligeledes berører anden 

funktionalitet, som fx, DDI og GIS-integrationer. 

IN02949 Udligningsfejl relateret til udbetalingskladden 

Tidligere var det ikke muligt at bogføre udligningsposter, der tog udgangspunkt i tabel 81 

’Finanskladdelinjer’. Brugerne fik en fejlbesked om, at udligningsposterne lå i udbetalingskladden, 

og disse skulle slette før der kunne bogføres. Fejlen fremkom kun ved udligning af poster og på 

trods af at udbetalingskladden og den kladde, som fejlen refererede til, var tom.  

 

I udbetalingskladden var det ikke muligt at bogføre udbetalingskladden, hvis der i 

betalingsforslagsopsætningen var markering i feltet ’Sammenfat pr. kreditor’.  

 

Begge fejl er nu rettet. 

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



 Side 41 af 63 

IN02973 Tjekket på manuelle udligninger fejler  

I en tidligere version af Navision Stat blev der indført et tjek på, om de poster der forsøges 

udlignet, allerede er sendt til betaling eller om de ligger som foreslået linjer i udbetalingskladden. 

Dette krav retter op på uhensigtsmæssigheder i udligningsfunktionaliteten. 

IN02962 Visning af adresse og adresse2 på kreditoroversigten. 

Det har været et ønske at få vist kolonnerne ’Adresse’ og ’Adresse 2’ på Kreditoroversigten, og 

dermed tilsvarende den eksisterende visning på Debitoroversigten. Ønsket er imødekommet. 

Sti: Afdelinger/Køb/Planlægning/Kreditorer 

Køb - PM/NKS 

Nedenstående afsnit beskriver den integration, der er udviklet mellem udbetalingsfunktionaliteten 

i Navision Stat og Nemkonto (NKS). 

IN02626 Fejlagtig nedarving af NKS data til DBTS01i betalingsjournalen 

I oversigten Betalingsjournaler, som gives under Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Oversigt, 

blev værdi i felterne 'NKS Antal transaktioner' og 'NKS Journalsum' fejlagtigt nedarvet fra 

bankcentral NKS til DBTS01. Dette er nu rettet således, at disse felter henstår korrekt blanke for 

bankcentral DBTS01. 

IN02829 Erstatning af DB API med DB Webservice 

Med NS9.0 bliver det muligt pr. regnskab, at skifte fra en direkte udveksling med Danske Bank 

via API til en ny direkte udveksling via Webservice 

 

Den nye webserviceløsning har følgende fordele: 

 

 Der risikeres ikke længere en fejlagtig kvittering fra Danske Bank i Navision Stat, om at 

betalingen er fejlet, selvom betalingen reelt var gået igennem, og efterfølgende kunne 

fremfindes på Danske Bank via Business Online. 

 

 Kvitteringer for afsendelse af betalinger modtages med det samme i Navision Stat, og dermed 

overflødiggøres behovet for efterfølgende manuel opdatering. 

 

 I op til 45 dage kan der gen-hentes allerede afhentede filer. Dette gælder både 

bankkontoafstemninger, valutakurser og kvitteringer. Denne mulighed kan fx anvendes for 

en erstatning af de aktuelle en-gangbestillinger af kontoafstemninger, der opleves 

tidskrævende. 

 

 Der kan vælges mellem en samtidig indlæsning af alle kontoafstemningsfiler under samme 

bogføringskreds, eller indlæsning af en kontoafstemningsfil pr. konto, afhængig af valgt 

opsætning i Danske Bank. 

 
Se meget mere om fordelene ved skift til ny integrationskoncept i den nye brugervejledning ’Betaling 
via Danske Bank WS – løsning’ 
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IN02971 Omlægning til SMTP ifm. betalingsadvisering 

Afledt af tidligere supportsag, er vi blevet opmærksomme på at manuel betalingsadvisering via 

e-mail ikke kunne lade sig gøre på et ikke-lokalt miljø, som fx Citrix. Både teknik og især 

hostingleverandørernes sikkerhedspolitikker gør, at den eksisterende MAPI-løsning, hvor der 

kræves en sidestillet Outlook installation ikke er acceptabel i et professionelt hostingmiljø. 

Derfor omlægges med opgradering til NS9.0 til afsendelse via SMTP. 

 

For handlingsbåndet for Betalingsoversigten, fanen HANDLINGER og handling ’Adviser’, 

gælder det således at adviseringen nu sker enten via mail eller udskrift afhængig af betalingens 

adviseringsmetode, men uafhængigt af om, der anvendes Citrix eller ej. Samtidigt er handlingen 

’Lav manuel Advis’ fjernet fra handlingsbåndet. 

 

Sti: Opsætning/It-administration/Tjenester /Opsætning af SMTP-mail 

Eksempel på opsætning for kunder hostet hos Statens IT. 

 

 

IN02978 Indlæsning af Indbetalinger udligner forkerte debitorer 

Eftersom det har vist sig, at den eksisterende udligning i den automatiske bankkontoafstemning, 

baseret på bankpostens advisering, ikke altid er den mest hensigtsmæssige, åbnes der nu op for et 

muligt fravalg af denne udsøgning. 

 

Hvis du ønsker at fravælge udsøgningen, skal du markere feltet ’Skip søgning efter debitor’ på 

bankkortet, under ’Afstemning’. 

 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Betalingsformidling og Bank 

IN02983 ’Sammenlign betalingsopl. med originalt købsbilag’ justeres 

Rapporten ’Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag’ viste tidligere ikke de 

korrekte afvigelser og totaler, såfremt der var sat filter på ’Betalingsmetoden’.  

 

Rapporten er derfor nu justeret for korrekt visning uanset valg af filter på Betalingsmetode, og 

udvides samtidigt for visning af flere afvigelser. Afvigelse vises for de fleste felter, når der er 

forskel på det indgående dokument, i forhold til betalingsoplysningen i Udbetalingskladden. 
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Valgt indstilling på Anfordringsbilledet i feltet Afvigelsestype = ’Alle’ 

 

 Bankkonto nr.: der vises afvigelser på Bankkonto nr., for udenlandske betalinger. 

 Forfaldsdato: der vises afvigelser, hvis forfaldsdatoen ikke svarer til Bogføringsdatoen på alle 

typer af betalinger i Udbetalingskladden. 

 
Valgt indstilling på Anfordringsbilledet i feltet Afvigelsestype = ’Betalingsmetode’ 

 

 Bankkonto nr., der vises afvigelser på Bankkonto nr., for udenlandske betalinger. 

 BIC/Swift: der vises afvigelser på BIC/Swift, for udenlandske betalinger. 

 Valutakode, rapporten viser nu afvigelser, på valutakoder.   

 Forfaldsdato, rapporten viser nu afvigelser, hvis forfaldsdatoen ikke svare til 

Bogføringsdatoen på alle typer af betalinger i Udbetalingskladden. 

  

Bemærk i øvrigt, at sættes der markering i feltet ’Kreditortotaler’, bliver denne indstilling nu 

husket fra gang til gang. 

 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld og Udbetalingskladden PM 

 
Rapporten ’Check bogførte betalinger med indkomne købsbilag’ er rettet tilsvarende. 

 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Rapporter 

IN02986 Mulig indlæsning af MT940 viderebringes 
Continia har med PM 2.25 taget hensyn til, at MT940-filer kan indeholde kontoudtog fra flere 
forskellige banker. Dette har så den konsekvens, at der kun kan indlæses linjer pr. samme dato ad 
gangen.  
 
Udenrigsministeriet, der som de eneste i staten anvender funktionaliteten til indlæsning af 
MT940-filer i deres bankafstemning, opererer kun med én fil pr. bank, men samler til gengæld 
poster op over flere dage. Sådanne filer kunne derfor ikke indlæses i NS7.1 indeholdende PM 
2.25.  
 
NS9.0 indeholder samme udgave af PM, hvorfor funktionaliteten videreføres fra PM2.14 for 
korrekt indlæsning af MT940. 

IN03000 Opdatering af Kreditor ydelsessart 

Blev ydelsesarten ændret på kreditorkortet, blev værdien ikke samtidig ændret under kreditors 

betalingsoplysninger. Betalingsforslaget i Udbetalingskladden viste derfor forkert ydelsesart.  

 

Dette er nu rettet så ydelsesarten på kreditor og kreditors betalingsoplysninger altid er ens. 

IN03031 Mulig afsendelse af danske IBAN betalinger mv. 
Det er nu muligt at sende indenlandske IBAN betalinger med betalingsmetode 1110200, til betaling 
via DB Webservice løsningen. Dette gælder uanset om betalingsstrømmen for komplette betalinger 
er opsat med DBISO20022(DB Webservice), DBTS01 (API) eller NKS(Nemkonto).  
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 Er betalingsstrømmen opsat med DBISO20022(DB Webservice), valideres indenlandske 
IBAN betalinger på normal vis og bliver valide i Udbetalingskladden.  

 

 Er betalingsstrømmen derimod opsat med DBTS01 og NKS vil betalingerne gå på fejl i 
Udbetalingskladden, hvor det så er muligt at ændre bankcentralen til DBISO20022, hvor de 
valideres på ny og bliver valide, og kan sendes via DB Webservice.  

 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld og Kreditorer  

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring og Udbetalingskladder (PM) 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Betalingsformidling og 

Betalingsstrømme 
 
Kosmetiske justeringer: 
 

 Bankkontonr. og Bankbogføringsgruppe vises nu default i oversigten over Bankkonti.  

 På bankkortet og Oversigtepanelet Bogføring er felterne Kassekladdetypenavn og 
Kassekladdenavn omdøbt til at hedde Finanskladdetypenavn og Finanskladdenavn. 

 Felterne Referencenr. (Post-Bankgirot) og Sidste checknr. bruges ikke mere og er fjernet fra 
Bankkortet. 

 

 Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring og Bankkonti 

 

 Det er nu muligt at indsætte bogstaver sammen med tal i feltet Bankkontonr., på kreditors 
bankkort. Det er dog stadig ikke muligt at indsætte ulovlige tegn, som fx (-) og (/).  

 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld og Kreditorer  

 

 Leverandøradresse vises nu default på Købsfaktura og Købskreditnota. 

 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld og Købsfaktura og Købskreditnota 

Køb – Integration til REJSUD2 

Afsnittet herunder beskriver ændringer til REJSUD2 integrationen som en del af standard Køb 
funktionalitet. 

IN02830 Forberedelse af kreditordata for udveksling med REJSUD2 
Ved overgang til REJSUD2, skal de kreditorer, der skal anvendes som rejsekreditorer 
forberedes datamæssigt. Derfor er der udviklet en særlig Navision Stat kørsel til dette formål.  
 
Kørslen afvikles ved Moderniseringsstyrelsens interne implementeringskonsulenter på tidspunkt 
for overgang til REJSUD2 for den enkelte Navision Stat kunde. Kørslen håndterer følgende: 
 

 Automatisk markering i feltet ’Rejsekreditorer’ for de kreditorer, der skal udveksles med 
REJSUD2.  
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 Kreditorer, hvor 'Kreditornr.' er udfyldt med CPR-nummer, omdøbes med nyt nummer 
fra valgt nummerserie.  

 Såfremt kreditoren tidligere er opdateret via GIS-Excel, blankes værdierne i felterne 
'Afsender system' og 'Afsender ID'. Dette sikre, at kreditoren fremadrettet kan 
opdateres via REJSUD2. 

 
Sti: Afdelinger/Opsætning/It-administration/Generelt og rapporten ’Forbered kreditorer til 
REJSUD2’. 
 
Bemærk at denne rettelse ligeledes er frigivet som patch til NS7.1 mhp. anvendelse hos kunder, 
der allerede skiftede til REJSUD på NS7.1, og at rettelsen allerede er indlæst for alle kunder 
serviceret af Statens Administration og hostet hos Statens IT. 

Salg & Marketing 

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

IN02766 Ansvarscenter skal følge af faktureringsdebitor 

Med NS5.4 indførtes mulighed for angivelse af betalingsoplysninger på Ansvarscentre. Hidindtil 

er salgsfaktura blevet påført værdier fra leveringsdebitors ansvarscenter. Nu følges i stedet 

oplysninger fra ansvarscenter påført faktureringsdebitor. 

IN02803 Blokering for afsendelse af udlignede bilag  
I forbindelse afvikling af funktionerne ’Send usendt E-bilag’ og ’Send usendt Digital Post’ er 
kørslerne ændret, således at usendte bilag, der allerede er udlignet ignoreres i kørslen, uanset om 
disse findes inden for det valgte filter eller ej. 
 
I samme anledning er kørslerne flyttet fra kortvisningerne til listevisningerne, da der typisk er 
tale om en afsendelse af flere bilag (se også IN02848) 
 
Ændringen slår igennem for følgende listevisninger: 
 

 Bogf. Salgsfaktura 

 Bogf. Salgskreditnota 

 Udstedte rykkere 

IN02824 Bemærkninger på kontoudtog vises ikke 

Tidligere blev bemærkninger på et kontoudtog ikke medsendt på det udgående kontoudtog. 

Fejlen er nu rettet. 

 

Sti: Afdelinger/Salg & marketing/Ordrebehandling/E-Bilag/Udgående Kontoudtog 

IN02848 Konceptomlægning af automatiseret dokumentafsendelse  

Det tidligere koncept, hvor det var tilstedeværelsen af afsendelsesunderstøttende værdier på 

debitorkortet og en bagvedliggende systemfastlagt prioritering af afsendelsesmetoderne, der 
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afgjorde hvordan et salgsbilag for en given debitor blev afsendt, udskiftes nu med nyt mere 

intuitivt og fleksibelt koncept for dokumentafsendelse. 

 

Det nye dokumentafsendelseskoncept beskrives kortfattet herunder. For detaljeret information 

henvises til den nye brugervejledning, ’Dokumentafsendelse’. 

 

Der kan opsættes en standard dokumentafsendelsesmetode, der anvendes såfremt, der IKKE 

foretages en specifik opsætning på debitorkortet, i så fald skal der sættes en markering i en af de 

metoder, der vises herunder. 

 

 

Bemærk, at tabellen herover viser hvilke metoder, der er understøttet for en given dokumenttype. 

 

Der er etableret mulighed for at opsætte dokumentafsendelsesmetode på debitorkortet, og 

dermed selv afgøre, hvilken metode, der skal anvendes, selvom debitoren principielt understøtter 

mulighed for afsendelse via flere metoder. 

 

En specifik opsætning på debitor kortet vil altid overstyre den valgte standard 

dokumentafsendelsesmetode. 

 

Der kan vælges imellem følgende dokumentafsendelsesmetoder for debitoren: 

 

 Manuelt; hvor salgsdokumentet skal printes og kuverteres. Denne metode har ingen øvrige 

betingelser. 

 E-Bilag; hvor felterne ’E-Bilag Partner Opsætning’, ’E-Bilag Endpoint Nøgletype’ og ’E-Bilag 

Endpoint’ på oversigtspanel E-Bilag skal være opsat. 

 Digital Post, hvor enten felterne ’CVR Nr.’ eller ’CPR Nr.’ på oversigtspanel Betalinger skal 

være udfyldt.  

 E-mail, hvor felt ’Mail’ på oversigtspanel Kommunikation skal være udfyldt med debitors 

mailadresse.  
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 PBST, hvor felt Betalingsformskode på oversigtspanel Betalinger skal være opsat med en 
værdi, der har et aktivt opkrævningssystem tilknyttet.  

 
Det er muligt at skifte afsendelsesmetode, forud for bogføring/udstedelses af salgsdokumentet, 
via skift af metoden på debitoren 
 
Ved bogføring/udstedelse gives nu eksakt besked om den valgte afsendelsesmetode. 
 
Eksempel på almindelig bogføring af en enkelt faktura. 
 

 
 
Eksempel på massebogføring af flere bilag, baseret på forskellige debitorer opsat med forskellige 
dokumentafsendelsesmetoder, og hvor nogle af debitorerne ikke er 100 % opsat. 
 

 
 
Det er muligt at gensende allerede sendte dokumenter via ny afsendelsesmetode under særlige 
omstændigheder. 
 

Seneste dokument-

afsendelsesmetode 

Kan gensendes via 

afsendelsesmetode 

E-bilag E-Bilag 

E-mail 

Digital Post Digital Post 

E-mail 

E-mail E-mail 

Manuelt E-Bilag 

E-mail 

Digital Post 

PBST Håndteres alene i 

opkrævningskladde 
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Der vises nu oplysninger for alle afsendelsesmetoder og afsendelsesstatus på konsistent og 
ensartet vis, på tværs af alle dokumenttyper (faktura, kreditnota, rykker og kontoudtog) op på 
tværs af både de åbne dokumenter, de bogførte/udstedte dokumenter og de udgående 
dokumenter. 
 
Ved klik på enten ’Bogfør’ eller ’Udsted’ sker der nu en samlet bogføring og afsendelse afhængigt 
af opsat standard dokumentafsendelsesmetode og specifik opsætning af 
dokumentafsendelsesmetode på debitoren. 
 
Funktionaliteten der giver mulighed for at sende usendte bilag, er samtidigt flyttet fra kortvisning 
til listevisningen, hvor den giver mere mening og udvidet, så den både kan bruges for E-bilag, 
Digital Post og E-mail. 
 

 
 
Tilsvarende gælder det at forudbetalingsfakturaer og kreditnoter nu tildeles 
dokumentafsendelsesmetode og status tilsvarende almindelige salgsfakturaer og salgskreditnotaer. 

IN02968 Ændring af NS salgsdokumenterne 
 

 I salgshandelsdokumenterne ’Salgsfaktura NS’ og ’Salgskreditnota NS’ indføres nu visning af 
værdier fra felterne ’Udligningsbilagstype’ og ’Udligningsbilagsnr.’ fra det bogførte 
salgsdokument. 

 

 For at minimere risikoen for fejltolket beløb til betaling ændres layout nu på sektionen for 
momsklausul: skrift ændres til kursiv og skriftstørrelsen formindskes. 

 

 I salgshandelsdokument ’Salgsfaktura NS’ har det tidligere været muligt via 
anfordringsbilledet at tilføje sin bankforbindelses adresseoplysninger. Opslagsfeltet til 
bankkontokortet er nu flyttet til Salgsopsætning 
(Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning) under oversigtspanel 
’Udskrifter’, felt ’Indbetalingskonto’. Denne oplysning om "Bankforbindelse" vil nu fremgå af 
både ’Salgsfaktura NS’ og ’Rykkermeddelelse NS’ ved udenlandske opkrævninger. 

 
Bemærk, at da opslaget indtil nu har været brugerafhængigt skal værdien i 
feltet ’Indbetalingskonto’ gen- indvælges manuelt efter opgradering til NS9.0. 
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IN03039 Negativt opkrævningsgebyr i rykker må ikke forekomme 

Udstedt rykker med negativt opkrævningsgebyr kunne forekomme, hvis felt 

fakturaafrundingspræcision i valutatabellen stod med fx værdi 1,00, der genererede en afrunding 

til heltal. Denne afrunding blev bogført som kursdifference, men blev på selve rykkeren noteret 

som del af opkrævningsgebyr. Hvis afrundingen var negativ, og der ikke var andet gebyr til 

modregning, blev det samlede gebyrbeløb negativt. Og et rykkerdokument med negativt 

opkrævningsgebyr kan ikke sendes som E-Bilag/Digital Post. 

 

Funktionaliteten er nu ændret således, at afrunding i forbindelse med rykkerdannelse foretages 

med præcision 0,01 uanset værdi i valutatabellens felt ’Fakturaafrundingspræcision’. Denne værdi 

svarer reelt til, at der ikke finder afrunding sted. 
 

Salg & Marketing - Digital Post  

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

IN02712 Omlægning af Digital Post integration 

Tidligere understøttede Navision Stat Digital Post integration via et flow som herunder. 

 

Navision 
Stat

Strålfors 
Connect

EBOKS

Strålfors Postcenter (udskrift, 
kuvertering og forsendelse)

Hvis CVR/CPR og EBOKS true

Hvis CVR/CPR og E-boks false

salgsbilagBogføring

 

Dette ændres med Navision Stat 9.0, således at integrationen forsimples, som illustreret herunder.  

 

Navision 
Stat

EBOKSsalgsbilagBogføring

 
 

Ændringen slår igennem, så snart den enkelte Navision Stat database opgraderes til NS9.0, og kan 

anvendes så snart, der er opsat nyt afsendersystem på Digital Post administrationsportalen med 

tilhørende afledt opdatering af regnskabsmæssige opsætning i Navision Stat. 

 

Både nye og eksisterende kunder på Digital Post integrationen kan med fordel orientere sig i 

Digital Post installationsmaterialet på NS9.0 release sitet. 

 

 Digital Post tilslutningsvejledning 

 Digital Post invoker installationsvejledning. 

 

Med den nye Digital Post integrationsløsning gælder følgende: 
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 Det bliver nemmere at administrere opsætningen. 

 Der udveksles direkte mellem Navision Stat og e-Boks, og der gives derfor hurtigere svar om 

status for forsendelsen retur til Navision Stat. 

 Der kan ikke længere afsendes for print og kuvertering hos Strålfors. 

 Der kan fortsat afsendes både faktura, kreditnotaer, rykkere og kontoudtog. 

 Der understøttes fortsat en dannelse af dokumenter baseret på enten dansk eller engelsk for 

alle dokumenttyper. 

 Der kan fortsat afsendes baseret på enten CPR eller CVR-nummer. 

 Der kan fortsat kontrolleres for, om debitor er opsat med enten CVR eller CPR-nummer 

forud for valg af dokumentafsendelsesmetode ’Digital Post’ og efterfølgende igen forud for 

afsendelse af bilag. 

 Der kan fortsat vedhæftes bilag til dokumentafsendelsen. 

 Tilslutningsafgift og transaktionsafgift reduceres væsentligt! 

 Der gives mere konsistent besked om valg af afsendelsesmetode på tværs af dokumenttyper. 

 Der gives mere konsistent besked om afsendelsesstatus på tværs af dokumenttyper. 

 

Jf. IN02848, hvor der introduceres et mere intuitivt og fleksibelt koncept for 

dokumentafsendelse, kan man nu selv vælge hvilke debitorer, der skal sendes via Digital Post som 

dokumentafsendelsesmetode, i det tilfælde hvor debitoropsætningen principielt understøtter flere 

dokumentafsendelsesmetoder. 

 

Såfremt debitoren er opsat med dokumentafsendelsesmetode ’Digital Post, og debitoren både er 

opsat med et CPR eller CVR-nummer, vil løsningen dog altid vælge at sende baseret på CPR-

nummer frem for CVR-nummer, da CPR-nummer antages at være et mere specifikt valg end et 

CVR-nummer.  

 

Hvis blot det ene af enten CPR- eller CVR-nummer er opsat, anvendes dette. 

Salg & Marketing - Bogfør & E-mail 

Afsnittet herunder beskriver rettelser til den rent statslige funktionalitet for automatisk 
afsendelse af E-mail til dedikeret e-mail konto for debitor ved bogføring af salgsbilag. 

IN02963 Inkludering af linjebemærkninger og valg af antal kopier 

Afsendelse af salgsrapporter via e-mail anvender ’Salgsfaktura NS’ og ’Salgskreditnota NS’ som 

forlæg for vedhæftede PDF-dokumenter.  

 

Men da anfordringsbillede til rapporterne bevidst ikke kaldes i funktionaliteten, anvendes faste 

indstillingsdefinitioner. Indtil nu har hoved- og linjebemærkninger ikke været medtaget, mens 

’Antal kopier’ har været afhængig af den enkelte brugers sidst indtastede værdi. Med dette krav 

ændres disse præmisser, hvorefter hoved- og linjebemærkninger nu altid medtages. Antal kopier 

bliver nu altid sat til 0, da man pr. definition kun kan have brug for kopier ved papirudskrift. 

 

Bemærk, at en tilsvarende opsætning ikke er relevant for dokumenttype ’Rykker’, som Bogfør & 

E-mail løsningen udvides med ifm. NS9.0, se også IN02904. 
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IN02904 Rykkere og massebogføring 

Det nu muligt at afsende en rykker til debitor som E-mail i forbindelse med bogføringen, 

hvorved løsningen understøtter en afsendelse af både faktura, kreditnota og rykker. 

 

Under salgsopsætningen på oversigtspanelet E-mail skal rapport ID 6007015 (Rykker NS) vælges 

ind i feltet ’Rapportvalg Rykker’.   

 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning og ’Salgsopsætning’. 

 

Er der på debitor valgt Dokumentafsendelsesmetode ’E-mail’, vil rykker ved udstedelse blive 

sendt som E-mail. Hvis rykker ikke skal sendes som E-mail, selv om de andre dokumenter sendes 

som E-mail, kan dette fravælges under Dokumentafsendelsesmetoder, se også beskrivelsen under 

IN02848. 

 

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt og ’Dokumentafsendelsesmetoder’. 

 

Samtidigt er der nu åbnet op for en inkludering af bilag, der er forberedt for afsendelse via 

Bogfør & E-mail løsningen, i en massebogføring.  

 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Opsætning og Salgsopsætning 

Sager og Ressourceplanlægning 

Nedenstående afsnit beskriver rettelser foretaget til både sags- og 
ressourceplanlægningsfunktionaliteten. Funktionalitetsændringerne beskrives samlet, da 
ændringer relateret til sager ofte har en afsmittende effekt på ressourceplanlægningen, og 
omvendt. 

IN02277 Låsning af feltet ’Fakturering til’ på sagsplanlægningslinjen 

Der er nu låst for redigering af feltet ’Fakturering til’ på sagsplanlægningslinjen, da man ikke må 

kunne foretage en redigering i feltet ’Faktureres til’ på sagsplanlægningslinjen, for linjer 

overflyttet til en salgsfaktura.  

Dette for at sikre at man har samme datagrundlag på salgsfakturaen dannet fra sag, og den 

oprindelige sagsplanlægningslinje.  

IN02792 Fejl i kørslen ’Korrektion af ressourcepriser (Forbrug)’ 

I kørslen ’Korrektion af ressourcepriser (Forbrug)’ har der være konstateret den fejl at global 

dimension 1 blev slettet, på trods af at den var stemplet på den oprindelige post. Dette er nu 

rettet, således at dimensionsværdier bogført på den oprindelige post påføres kladdelinjen.    

Sti: Afdelinger/Ressourceplanlægning/Opgaver/Korrektion af ressourcepriser (forbrug) 

IN02809 Fejl i tilbageførsel af sagsposter 

Det har tidligere været muligt at foretage tilbageførsel af sagsposter, selvom sagsopgaven har 

været spærret. 

 

Dette er nu rettet, således at en sagsopgave der er spærret, enten for ’Bogføring’ eller ’Alle’ ikke 

kan tilbageføres. 
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Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Oversigt/Finansjournaler 

 

Yderligere er felterne ’Tilbageført’, ’Tilbageført af løbenr.’ og ’Tilbageført løbenr.’ blevet synlige 

i vinduet Sagsposter. 

Sti: Afdelinger/Sager/Sager/Sager/Sagsposter 

IN02858 Alias funktionalitet blokerer for Sagsfunktionalitet 

På grund af en tidligere ændring i Alias funktionaliteten, blev der desværre introduceret en 

afledt fejl i sagsfunktionaliteten. Dette betød, at det ikke var muligt at ændre status på sagskortet 

til ’Afsluttet’. Dette er nu rettet, således at det igen er muligt at afslutte sine sager. 

Sti: Afdelinger/Sager/Sager/Sager 

IN02864 Sammentællingsfejl i sagsopgaveoversigten 

Der er konstateret fejl i sammentællingen i feltet ’Budget Ressource (Antal)’ på 

sagsopgaveoversigten, ved automatisk dannede medfinansieringsbudget-planlægningsposter, på 

sagsopgavelinjer. 

  

Dette er nu rettet, således at sammentællingen i feltet ’Budget Ressource (Antal)’ i vinduet for 

sagsopgavelinjer nu består af sammentællingen af feltet ’Antal’ i sagsplanlægningslinjer, indenfor 

den samme sag/sagsopgave, efter at ’Budgettering af medfinansiering’ er kørt. 

  

Sammentællingen i feltet ’Budget salgsbeløb’ summeres nu korrekt på salgsbeløb i de 

underliggende planlægningslinjer, og ikke som tidligere fejlagtigt på linjebeløb. 

Sti: Afdelinger/Sager/Sager/Sager/Sagsopgavelinjer 

IN02919 Eliminering af automatisk datofiltrering på Sagsopgavelinjen 

Det har været et ønske fra flere institutioner, der anvender sagsmodulet, at få 

elimineret den automatiske visning og dermed ligeledes den automatiske 

datofiltrering via felterne ’Bogføringsdatofilter’ og ’Planlægningsdatofilter’ på 

sagsopgavelinjen. Dette ønske er imødekommet. 

 

Sti: Afdelinger/Sager/Sager/Sager/Sagsopgavelinjer 

IN02926 Fejl i kørslen ’Bogføring af Indtægtsføring’   

Der har været konstateret en fejl i Bevillingsstyringskørslen ’Bogføring af Indtægtsføring’, idet 

konteringen på kreditposteringerne ikke tog hensyn til den valgte indtægtsføringskode opsat på 

sagen/sagsopgaven, men derimod blot brugte værdien fra den sidste linje i debetposteringen. 

Dette er nu rettet.    

Sti: Afdelinger/Sager/Bevillingsstyring/Bogføring af Indtægtsføring 

Opkrævningssystem (BS) 

Afsnittet herunder beskriver ændringer til PBS/nets opkrævningsfunktonaliteten. 

IN02846 Opgradering af Collection Management (CM) 

Opkrævningssystemet, Collection management (CM) er opgraderet fra 1.22.2 til nyeste version 

givet ved 1.26.1, med tillæg af hotfix 1 - 6. 
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Pakken er en stabiliseringspakke, der indeholder rettelser til både Leverandørservice og til 

Betalingsservice Total.   

 

Sti: Afdelinger/Opkrævningssystem (BS) 

IN02979 Udligningsfejl ved multiple Nets opkrævningskreditorer 

Tidligere fejlede udligningen, såfremt der i samme regnskab var opsat flere opkrævningskreditorer 

med hver sin indbetalingskonto. 

 

Dette er nu rettet. Dvs. at såfremt man har flere opkrævningskreditorer tilknyttet hver sin 

indbetalingskonto til Nets i samme regnskab, og der indbetales på den forkerte 

indbetalingskonto, finder systemet nu den rigtige debitor, så der udlignes korrekt.  

 

Integration til CØSA  

Afsnittet herunder behandler de ændringer der vedrører integrationen mellem Navision Stat og 

CØSA7, hvor der udveksles via ØDUP. 

IN02447 CØSA dimensionskontoplan fejler afhængigt af bogf.kredsnr. 

Indlæsning af CØSA dimensionskontoplan i Navision Stat fejlede tidligere for udvalgte 

institutioner med foranstillede nuller i bogføringskredsen.  

 

NS/ØDUP-invokeren er derfor justeret således, at CØSA-formålskontoplanen nu kan indlæses 

uanset om det sker for bogføringskredse med, eller uden, foranstillede nuller i selve 

bogføringskredsnummeret. 

Integration til HR-Løn 

Afsnittet herunder behandler de ændringer der vedrører integrationen mellem Navision Stat og 

HR-Løn, hvor der udveksles via ØDUP. 

IN02993 Eksport af lokale dimensioner fejler for udvalgte regnskaber 

For udvalgte databaser og regnskaber ses det, i meget sjældne tilfælde, at eksporten af lokale 

dimensioner for aflevering til HR-Løn via ØDUP fejler, og at der i loggen tilhørende NS/ØDUP 

invokeren kan aflæses følgende: 

 

Error: GenerateExportFiles: Export of LokaleDimensioner failed for bfk 

[xxxxx]. 

        Error:         ----------------------------------- 

        Error (1. exception, type 'FormatException') in mscorlib: 

        Input string was not in a correct format. 

 

                                                 
7 CØSA er økonomistyrings- og studieadministrativt system hos Undervisningsministeriet, som på grundlag af bl.a. 

aktivitetsoplysninger fra erhvervsskoler skal udbetale tilskud og afgive oplysninger til statsregnskabet. 
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Denne fejl vurderes, at skyldes 2 meget forskellige situationer, hvoraf den ene er relateret til det 

faktum, at SQL datatypen tidligere var sat til ’Variant’ på feltet ’Sub Company Code’ i tabellen 

’SKS Sub Company Code’, mens den anden er relateret til det forhold, at der man har flere 

registreringer på samme segment og samme delregnskab i tabellen ’SLS Dimensionsbro’ i 

Navision Stat, fx: 

 

 
 

For så vidt angår den første årsag til fejlen, er dette løst via en ændring af SQL-datatypen på feltet 

’Sub Company Code’ i tabellen ’SKS Sub Company Code’ fra ’Variant’ til ’Integer’. For så vidt 

angår den anden årsag til fejlen, anbefales en Work Around, hvor brugeren selv sletter den 

registrering som er uaktuel. I det viste tilfælde, vil det være den markerede linje, hvor STED er 

blevet overtaget af FL-FORMÅL pr. 01-04-2017 på den næste linje. 

Integration til SLS 

Afsnittet herunder behandler de ændringer der vedrører integrationen mellem Navision Stat og 

SLS, hvor der modtages data fra SLS via ØDUP. 

IN02935 Lønposter ændres uhensigtsmæssigt ifm. indlæsning 

Ved indlæsning og kontrol af lønposter fra SLS til Lønindbakken i Navision Stat, hvor 

Lønindbakken indeholdt flere løngenerationer, blev posterne ændret, hvis posterne havde 

samme SLS løbenummer.   

 

Dette er nu rettet, så uanset hvor mange løngenerationer der ligger i Lønindbakken, indlæses 

alle poster med de oplysninger, der er modtaget fra SLS.  

 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/SLS og Indlæs lønposteringer 
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Integration til SKS 

Afsnittet herunder behandler de ændringer der vedrører integrationen mellem Navision Stat og 

SKS, hvor der udveksles data med SKS via ØDUP. 

IN02991 Bevillingspostindlæsning ved multiple delregnskabsforekomster 

Indlæsning af bevillingsposter fejlede tidligere efter introduktion af multiple SKS 

delregnskabsforekomster. Dette er nu rettet 

 

Samtidig er kørslen rettet, så der tages højde for, at der kun dannes bevillingsposter hvor datoen 

ligger inden for start og slutdato på SKS delregnskabet.  

 

 Hvis slutdatoen på delregnskabet ligger før datoen for bevillingsposten, dannes der nu en sigende 
fejl i loggen, og indlæsningen af budgetposter skippes.  

 Hvis startdatoen for delregnskabet ligger efter datoen for bevillingsposten, dannes der ligeledes en 
sigende fejl i loggen, og der dannes ingen budgetposter på i budgettet. 

 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/SKS og Indlæs bevillinger  

Integration via OIOSI (Nemhandel og Nemkonto) 

Afsnittet herunder beskriver de ændringer der er fortaget i det transportlag, der installeres på 

serveren og som sikrer udvekslingen mellem: 

 

 Navision Stat og Nemhandel (Udveksling af E-bilag for elektronisk fakturering, herunder 

udveksling med INDFAK) 

 Navision Stat og Nemkonto (Afsendelse af betalingsordre og modtagelse af retursvar). 

 Navision Stat og CVR-online service (Opslag på CVR-registret for opdatering af debitorer 

og kreditorers adressedata)  

IN02669 Implementering af RASP 2.2.0 

Der er implementeret ny RASP version, og dermed er RASP versionen løftet fra version 2.0.1 

til 2.2.0. 

 

RASP (Reliable Asynchronous Secure Profile) sikrer, at datakommunikationen imellem to 

punkter er sikker, pålidelig, uafviselig og med signerede kvitteringer. Profilen bruges blandt 

andet til udveksling i Digitaliseringsstyrelsens infrastruktur for e-handel, kaldet NemHandel. 

Alle data der udveksles med OIO RASP er krypteret på pakke niveau og kan derfor 

transporteres sikkert på tværs af forskellige it-systemer uden at andre end modtageren kan åbne 

dem. Med RASP 2.2.0 understøttes: 

 

 Håndtering af PEPPOL BIS dokumenter i dansk NemHandel 

 Afsendelse af et dokument, hvor afsenders KeyType er andet end de valide danske 

modtagers KeyTypes. 

 Support for flere schematron valideringer pr. dokumenttype. 

Support schematron styling XSLT version 2.0 (Peppol schematroner). 

 Strong Named signering. 
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IT- Administration 

Afsnittet herunder beskriver de rettelser der er relateret til almen IT administration og som typisk 

er placeret under Afdelinger/Opsætning/It-administration 

IN02956 Nyt Supportrollecenter med adgang til objektlisten mv. 

Det introduceres med NS9.0 nyt rollecenter, ’ADMIN og SUPPORT’, dedikeret til personer, 

hvis arbejde omfatter support og administration af Navision Stat regnskaber og databaser. 

 

Rollecenteret udstiller de mest efterspurgte og relevante tekniske oplysninger og funktioner, i 

forbindelse med arbejdsopgaverne forbundet med support og administration. Flere af disse 

oplysninger og funktioner har ikke før været tilgængelige fra brugergrænsefladen, som fx adgang 

til: 

  

Objektoversigten 

 
 

Størrelsen af tabelindhold på tværs af regnskaber 

 
 

Aktive Sessioner 

 
 

Med rollecenteret introduceres også en rapport STAR (Supportens Total Analyse Rapport), der 

samler en række af de mest centrale opsætninger i regnskabet: 
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samt, viser evt. advarsler på udvalgte kritiske data: 

 

 
 

og giver et overblik over belastninger på systemet, med fokus på udvalgte transaktioner: 

 
 

 

Rollecentret kan tildeles relevante brugere ved valg af Profil-ID ’ SUPPORT OG ADMIN’, der 

automatisk tilknytter Rollecenter ID 6169213 via: 

Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Rolledefineret klient/Brugertilpasning 

 

Rollecentret kan anvendes af brugere, der er tildelt rollen NS_SUPER 
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Brugeradministration 

Nedenstående beskriver de ændringer der er foretaget i: Navision Stat 

brugerkontrolfunktionaliteten, rettighedstildelingen og andre områder relateret til brugerstyring.  

IN02618 Opdatering af ’Enhed’ ved opdatering af ’Ansvarlig’ fejler 

Tidligere blev afhængigheden mellem felter i ’Brugerkontrolliste – Opsætning’ og ’Log’ 

ignoreret. For at sikre korrekt relation mellem feltværdierne ’Ansvarlig’ og ’Enhed’, slettes 

værdien i feltet ’Enhed’ nu, så snart værdien i feltet ’Ansvarlig’ ændres. 

 

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

Log 

IN02722 Manglende opdatering af undervindue i brugerkontrollisten 

Når man førhen fjernede filteret på regnskab i brugerkontrollisten for dermed at 

se alle rettigheder på tværs af hele databasen, var der problemer med korrekt 

visning af data i undervinduet. Dette er nu rettet. 

Sti: Afdelinger/Opsætning/It-administration/Brugerkontrol 

IN02814 Flytning af editer-adgang for Aliasopsætningstabellen 

Editeringsadgangen til Aliasopsætningstabellen, har tidligere ligget i rettighedssættet 

NS_OPS_SAG, men dette har vist sig at være uhensigtsmæssigt, idet man kan vælge at benytte 

Alias funktionaliteten uden integration til Sager. Derfor er editeringsadgangen nu også tildelt 

rettighedssættet NS_OPS_FIN. 

 

Følgende rettighedssæt indeholder herefter editeringsrettighed til Aliasopsætningstabellen: 

 

ACC_OESC_MEDARB 

NS_OPS_OESC_EJKONFL 

NS_OPS_OESC_LOKALT 

ACC_KONSULENT 

NS_OPS_SAG 

NS_OPS_FIN 

 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Alias Opsætning eller 

Afdelinger/Økonomistyring/Indrapportering til ØSC/Institution/Alias Opsætning 

IN02831 Kørsel ’Opdatering af betalingsformskode’ mangler rettighedssæt 

Kørselsrapporten 'Opdater åbne poster/dokumenter' manglede rettighedssæt for opdatering af 

betalingsformskode. Dette er nu rettet. 

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

IN02832 ’Brugerrettighedskontrol’-rapporten viser ukorrekt antal brugere 

Der har været konstateret en fejl i visningen af antal brugere i rapporten 

’Brugerrettighedskontrol’, idet rapporten tidligere maksimalt kunne vise for 10 brugere.  

Dette er nu rettet, således at den viser det korrekte antal brugere, indenfor det opsatte filter. 
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Sti: /Afdelinger/Opsætning/It-Administration/ Brugerkontrol/ Brugerrettighedskontrol 

IN02837 Rensning af rettighedsfil for slettede standardobjekter 

Rettighedsfilen er renset for adgang til objekter, der enten udgik ved opgradering til NS7.0, 

NS7.1 eller aktuelt ved opgraderingen til NS9.0. Rettelsen har ikke nogen effekt, men 

gennemføres udelukkende af kosmetiske og supportmæssige hensyn. 

IN02898 Undertrykkelse af brugergrupper 

Det er valgt at undertrykke ny standardfunktionalitet benævnt ’Brugergrupper’, svarende til det 

tidligere statslige ’Profil’-begreb, hvor en Profil, eller nu en Brugergruppe, kunne bestå af flere 

rettighedssæt. Begrundelsen for dette er, at funktionaliteten med Brugergrupper, på nuværende 

tidspunkt, øger kompleksiteten af brugeradministrationen betydeligt, uden at give tilstrækkelige 

fordele.  

IN02899 Rettighedsfejl ved godkendelse af kreditorændring 

Ved en ændringsbestilling af kreditor via DDI’en, har det hidtil ikke været muligt at godkende 

og behandle bestillingen pga. manglende rettigheder, såfremt ændringer påvirkede 

betalingsoplysningerne. Dette er nu rettet. 

 

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Indrapportering til ØSC 

IN02927 Eliminering af systembruger opsat i Navision Stat 

Med NAV2016 og dermed NS9.0 er det IKKE længere påkrævet, at den systembruger, der er 

opsat til at afvikle opgaver i Navision Stat via NAS, skal oprettes som bruger i Navision Stat. 

SUPER-Log 

I Navision Stat logges alle aktiviteter udført ved en SUPER-bruger, der har tilgået databasens 

regnskaber via Windows klienten. Logningen sker uanset eventuelle manuelle opsætninger i 

ændringsloggen for udvalgte tabeller og felter. SUPER-logningen kan IKKE de-aktiveres fra 

brugergrænsefladen. 

 

SUPER-loggen er indført fordi, der - som udgangspunkt - ikke er nogen forretningsmæssig 

begrundelse for, at brugere med SUPER-adgang tilgår regnskaberne, samtidigt med at SUPER - 

brugerens privilegerede rettigheder udgør en unødig risiko i daglig drift. 

 

Afsnittet herunder beskriver ændringer til denne funktionalitet 

IN02912 Superloggen indsætter fejlagtigt rækker i Ændringsloggen 

Superloggen skrev tidligere til ændringsloggen, selvom tabel/felt ikke var opsat i 

ændringsloggen, hvorved, der blev logget dobbelt. Dette er nu ændret således, at der kun sker 

en samtidig logning i ændringsloggen afledt af superloggen, såfremt den berørte tabel/felt rent 

faktisk er opsat for logning i ændringsloggen. 
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IN02959 Ny fokuseret superlog rapportering 

Som supplement til den eksisterende rapport, ’SUPER-Log poster’ der bruges ifm. advisering 

om aktiviteter logget af SUPER-loggen, er der udviklet en ny rapport ’SUPER-Log poster – 

kritiske tabeller’, der udelukkende viser de aktiviteter, der er foretaget for særligt kritiske tabeller, 

defineret via en blacklist. Derved gives et godt overblik ift. den efterfølgende opfølgning. 

 

Den nye rapport afvikles i øvrigt markant hurtigere, end den eksisterende, da der nu kun 

udtrækkes aktiviteter for ganske få tabeller. 

 

 
Figur 7: Eksempel på rapportudtræk via den nye rapport 

 

Sti: Afdelinger/Opsætning/It-administration/SUPER Log 
 
Uanset hvilken rapport, der vælges adviseringsmæssigt, sker der fortsat en total logning af alle 
SUPER-brugerens aktiviteter. 
 
Bemærk at Moderniseringsstyrelsen på et hvert tidspunkt forbeholder sig ret til at ændre enten 
begrænsende eller udvidende i den bagvedliggende blacklist.  
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Bilag A – Opdateret dokumentation 

Brugervejledninger 

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

ændret eller ny funktionalitet i Navision Stat 9.0. 

 

Generelt: 

 Navision Stat - generel beskrivelse 

 

Brugergrænsefladen: 

 Brugergrænsefladen 

 Beskrivelse af køindikatorer - kvikguide 

 Filtrering i tabeller og rapporter - kvikguide 

 Tilpasning af rollecentret - kvikguide 

 Genvejstasterne  

 Rapportoversigt (xlsx) 

 

Økonomistyring: 

 Økonomistyring 

 Decentral indrapportering for SAM medarbejdere 

 Decentral indrapportering for SAM kunder 

 

Salg & Marketing: 

 CVR-Integration og SE/VAT validering i EU 

 Elektronisk fakturering - Opsætning 

 Elektronisk fakturering- Salg 

 Dokumentafsendelse 

 

Køb: 

 CVR-Integration og SE/VAT validering i EU 

 Elektronisk fakturering - Køb 

 Elektronisk fakturering - Opsætning 

 Oprettelse og opdatering af rejsekreditorer- kvikguide 

 

Betalinger: 

 Betalingsformidling 

 Betaling via Danske Bank WS - løsning 

 

Sager: 

 Sager 

 Projekt bevillingsstyring 

 
  

http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger/~/media/Files/Systemer/Navision%20Stat/Vejledninger%20Navision%2090/Brugervejledning%20NS%2090%20Brugergrnseflade.pdf
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger/~/media/Files/Systemer/Navision%20Stat/Vejledninger%20Navision%2090/Kvikguide%20til%20beskrivelse%20af%20Køindikator.pdf
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger/~/media/Files/Systemer/Navision%20Stat/Vejledninger%20Navision%2090/Kvikguide%20til%20filtrering%20i%20tabeller%20og%20rapporter%20NS%2090.pdf
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger/~/media/Files/Systemer/Navision%20Stat/Vejledninger%20Navision%2090/Kvikguide%20til%20tilpasning%20af%20rollecenteret%20NS%2090.pdf
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger/~/media/Files/Systemer/Navision%20Stat/Vejledninger%20Navision%2090/NS90%20genvejstaster.pdf
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger/~/media/Files/Systemer/Navision%20Stat/Vejledninger%20Navision%2090/Rapport%20oversigt%20NS%2090.xlsx
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger/~/media/Files/Systemer/Navision%20Stat/Vejledninger%20Navision%2090/Brugervejledning%20til%20Økonomistyring%20NS%2090.pdf
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger/~/media/Files/Systemer/Navision%20Stat/Vejledninger%20Navision%2090/Brugervejledning%20til%20DDI%20for%20SC%20NS%2090.pdf
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger/~/media/Files/Systemer/Navision%20Stat/Vejledninger%20Navision%2090/Brugervejledning%20til%20DDI%20for%20Institutioner%20NS%2090.pdf
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger/~/media/Files/Systemer/Navision%20Stat/Vejledninger%20Navision%2090/Brugervejledning%20til%20CVR%20integration%20og%20EU%20validering%20NS%2090.pdf
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger/~/media/Files/Systemer/Navision%20Stat/Vejledninger%20Navision%2090/Brugervejledning%20Elektronisk%20fakturering%20Opstning%20kbsalg%20NS90.pdf
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger/~/media/Files/Systemer/Navision%20Stat/Vejledninger%20Navision%2090/Brugervejledning%20Elektronisk%20fakturering%20Salg%20NS90.pdf
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger/~/media/Files/Systemer/Navision%20Stat/Vejledninger%20Navision%2090/Brugervejledning%20dokumentafsendelse%20NS90.pdf
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger/~/media/Files/Systemer/Navision%20Stat/Vejledninger%20Navision%2090/Brugervejledning%20til%20CVR%20integration%20og%20EU%20validering%20NS%2090.pdf
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger/~/media/Files/Systemer/Navision%20Stat/Vejledninger%20Navision%2090/Brugervejledning%20Elektronisk%20fakturering%20Kb%20NS90.pdf
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger/~/media/Files/Systemer/Navision%20Stat/Vejledninger%20Navision%2090/Brugervejledning%20Elektronisk%20fakturering%20Opstning%20kbsalg%20NS90.pdf
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger/~/media/Files/Systemer/Navision%20Stat/Vejledninger%20Navision%2090/Kvikguide%20til%20håndtering%20af%20RejsUd2%20i%20Navision%20Stat.pdf
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger/~/media/Files/Systemer/Navision%20Stat/Vejledninger%20Navision%2090/Vejledning%20til%20Sager%20NS%2090.pdf
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger/~/media/Files/Systemer/Navision%20Stat/Vejledninger%20Navision%2090/Brugervejledning%20til%20styring%20af%20projektbevilling%20NS%2090.pdf
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Brugeradministration:  

 Brugeradministration 

 Roller og rettigheder – Opslagsværk 

 

Administration og support: 

 Administration og support  

Skærmhjælp 

Moderniseringsstyrelsen har opdateret skærmhjælpen til NS9.0 afledt af de statslige ændringer. 

På tilsvarende vis er der inkluderet nye hjælpetekster til den underliggende 

standardfunktionalitet frigivet ved Microsoft til MS Dynamics NAV2015 og NAV2016. 

 

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

spørgsmålstegnet øverst i højre hjørne af et skærmbillede. 

 

  

http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger/~/media/Files/Systemer/Navision%20Stat/Vejledninger%20Navision%2090/Brugervejledning%20til%20Brugeradministration%20NS90.pdf
http://www.modst.dk/Systemer/Navision-Stat/Vejledninger/~/media/Files/Systemer/Navision%20Stat/Vejledninger%20Navision%2090/Brugervejledning%20til%20Administration%20og%20Support.pdf
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Bilag B – Oversigt over pilottest 

Alle udviklingskrav er testet ad flere omgange ved Navision Stat udviklingsenheden, mens 

nedenstående oversigt viser de udviklingskrav, der er udtaget særskilt til pilottest, og som kun 

kan afvikles under kontrolleret forhold, da testen skal udføres som en integreret del af 

almindelig produktion. 

 

Nr. MODUL Beskrivelse Udførende testenhed 

Erhvervs- 

styrelsen 

Statens  

Admin. 

Rosborg 

Gymnasium 

IN02829 UDBETALING Udveksling med Danske Bank via WS 
Ja Ja Ja 

N02712 SALG Omlægning af Digital Post integrationen 
Ja Nej Måske 

IN02501 GENERELT Tilpasning til den nye EU persondataforordning 
Ja Ja Ja 

IN02848 SALG Introduktion af dokumentafsendelsesmetode pr. debitor 
Ja Nej Ja 

IN02847 GENERELT Forhåndsvisning af bogføringer 
Ja Ja Ja 

IN02840 FINANS ’Kontrol af indirekte bogføring’ udvides på  
SKS-kontoniveau 

 Ja Måske 

IN02923 DDI Mulighed for indrapportering af 
momsvirksomhedsbogføringsgruppe via DDI 

Ja Ja Nej 

IN02935 SLS Lønposter ændres uhensigtsmæssigt i Løn- 
indbakken ved kontroller og indlæsning til kladde 

Måske Måske Måske 

IN02846 PBS Ny netsintegration – med fokus på performance 
Ja N/A Måske 

IN02871 DDI Introduktion af nye stakke herunder introduk-tion af helt nyt 
controller rollecenter.  
Input til udvidelse med mere funktionalitet på rollecenter 
 modtages gerne under pilottest 

Ja N/A Ja 

KRYDSTEST1 KØB/REJSUD Oprettelse af nye rejsekreditorer 
Ja Ja Måske 

KRYDSTEST2 PBS/ 
UDBETALING 

Udligning af nets-opkrævninger med bankkontoindbetalinger 
JA Nej Måske 

 

 

 

 

 

  


