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Navision Stat GIS bagudkompatibilitet 
 
  

 ØSY/SKH 

Opr 23.06.17 

Opd. 06.08.18 

 

 
 
Flg. områder vil ikke være GIS bagudkompatible grundet tekniske udfordringer: 

 

 Debitoroprettelse – nyt felt på debitorkort til NS9.0. 

 

Der er indført et nyt felt på debitorkortet ’Dokumentafsendelsesmetode’, som 

fagsystemerne skal tage stilling til ifbm. debitoroprettelse. Feltet er afledt af krav 

IN02848, som introducerer dokumentafsendelsesmetoder pr. debitor. Dette giver 

en mere intuitiv opsætning af de forskellige kanaler, der kan anvendes for 

afsendelse af salgsbilag. Hvor systemet tidligere selv tog stilling til 

dokumentafsendelsesmetoden afhængig af oplysninger på debitorkortet og den 

fastkodede prioritering af afsendelsesmetode, skal der nu aktivt tages stilling til 

afsendelsesmetoden.  

 

Bemærk, at hvis fagsystemet opretter debitor-/kreditor- stamdata, så skal denne 

også levere oplysninger angående dokumentafsendelsesmetoden. Jf. eksempler på 

tilpassede GIS-filer, der lever op til de nye krav, sidst i dokumentet under bilag A. 

Som det ses af eksempelfilerne under bilag A, så skal skrivning til feltet 

”Dokumentafsendelsesmetode” ske sidst for den pågældende record. Dvs. 

værdierne for felterne CVR Nr., Betalingsformskode, EAN Lokation etc. skal 

skrives først. 

 

 

 Indførelse af internt statsligt køb og salg, der medfører nye bogf.grupper. 

 

Ifbm. indførelse af internt statsligt køb og salg, vil der ifbm. oprettelse/opdatering 

af debitorer og kreditorer via GIS skulle anvendes master skabeloner afhængig af 

om debitoren eller kreditoren er indenfor staten eller ej. Der vil derfor blive 

tilføjet nye bogføringsgrupper i regnskaberne - STATDEB og STATKRE, som 

fagsystemerne skal tage stilling til, når kreditor-/debitor-data oprettes/opdateres i 

Navision Stat. 

 

 Udgående dataformater fra GIS-løsningen 

 

Pr. 1. oktober 2018 vil SQL-formatet og TXT-formatet udgå af løsningen. 

 

Dette betyder, at der pr. 01.08.2017 ikke vil blive godkendt nye GIS integrationer, 

der anvender SQL-formatet eller TXT-formatet. Det betyder også, at de GIS-
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integrationer, der har anvendt formaterne SQL og TXT, skal overgå til XML-

formatet. De pågældende datastrømme skal være teknisk godkendt af MODST 

inden d. 1. oktober 2018. 

 

 Fjernelse af GIS kompensering på Ydelsesart tabellen og den statslige 

bemærkningstabel. 

 

Pr. 1. oktober 2018 vil den eksisterende GIS kompensering på Ydelsesart tabellen 

og den statslige bemærkningstabel blive fjernet. Dette betyder at skrivning til disse 

tabeller pr. 1. oktober 2018 med den frigivne version af Navison Stat til den tid 

skal ske som vist under bilag B. Som det ses under bilag B, så udgår Ydelsesart 

tabellen og i stedet anvendes feltet ”Ydelsesart kode” på kreditorkortet. Ligeledes 

udgår den statslige bemærkningstabel med tabel ID 6007486 og tabelnavn 

’Ekstern Salgsbemærkn.linje’ og bliver erstattet af standard tabellen 

’Salgsbemærkn.linje’ med tabel ID 44. 

 

 Nye NAV90 CRM-tabeller er ikke GIS kompatible 

 
Med NS90 frigives nye CRM-tabeller, men disse er ikke GIS kompatible, hvilket 

vil sige, at der hverken kan skrives til eller læses fra disse nye tabeller. 
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Bilag A 

 
Figur 1 Eksempel på en GIS fil, der opretter en debitor, der skal anvende dokumentafsendelsesmetoden Digital Post. 

 
Figur 2 Eksempel på en GIS fil, der opretter en debitor, der skal anvende dokumentafsendelsesmetoden E-Bilag. Bemærk, 

at debitoren skal opdateres med dokumentafsendelsesmetoden E-Bilag. 

 
Figur 3 Eksempel på en GIS fil, der opretter en debitor, der skal anvende dokumentafsendelsesmetoden PBST. 
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Bilag B 

 
Figur 4 Eksempel på en eksisterende GIS fil, der tilknytter kreditor ydelsesart. 

 
Figur 5 Eksempel på den fremtidige GIS fil, der skal tilknytte kreditor ydelsesart. 
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Figur 6 Eksempel på en eksisterende GIS fil, der påfører bemærkning på salgslinjen. 

 

 
Figur 7 Eksempel på den fremtidige GIS fil, der skal påføre bemærkning på salgslinjen. 
 

 


