
Navision grundpakke 

Systemer: 
 En Navision database med et regnskab 

 Et brugeradministrationsmodul (Ej SAM) 

 Integration til SKS/CØSA 

 Integration til SLS (Indlæsning af lønfinansposter) 

 

Rettigheder/adgang: (kun ej SAM kunder) 
 Opsætning af Brugerbestilingsmodul med to bestiller/godkendere  

 Tildeling af bogholder rettigheder til de to personer (prokura brugere)  

 Oprettelse af prokura til to personer (til godkendelse og afsendelse af betaling) 

Rettigheder/adgang: (kun SAM kunder) 
 Opsætning af godkendere ifm kreditorbetalinger i Navision Stat (DDI) 

 Tildeling af bestilte Navision rettigheder  

Banker 
 Opsætning af integration til Nemkontosystemet (mulighed for at overføre betalinger til 

kreditors/medarbejders Nemkonto) 

 Opsætning af SKB bankkonti i Navision 

 Indlæsning af ønskede ekstra bankkonti i Navision (lokale banker/Mobilepay/kontantkasser) 

 Opsætning af integration til SKB bankkonti, så følgende er muligt: 

 Overførsel af betalinger 

 Indlæsning af indbetalinger 

 Elektronisk/automatisk bankafstemning 

Registreringsramme 
 Opsætning af finanskontoplan inkl. momsgrupper 

 Opsætning af alle CØSA formåls konti (dimensionen Formål) 

 Indlæsning af ønskede dimensionsværdier (Sted, Aktivitet, Projekt) 

Budget 
 Opsætning af tom budgetskabelon med navnet ’standard’ som der kan indlæse i. 

Salg 
 Salgsfaktura med logo 

 Salgsfaktura med FIK oplysninger 

 Afsendelse af salgsfaktura via 

 E-mail 

 Elektronisk faktura via EAN nummer 

 Manuel print (papir faktura til alm post) 

 Indlæsning af fremsendte debitorstamdata 

 Opsætning af ønskede rykkerbetingelser 

 Opsætning af ønskede standardtekster til salgsfakturaer 



Køb 
 Opsætning af integration til IndFak 

 Indlæsning af fremsendte kreditorstamdata 

 Indlæsning af rejsekreditorer (Til dem, der har valgt RejsUd) 

 Elektronisk arkiv, som medfører at oprindelig e-bilag på elektroniske fakturaer kan ses på fakturaen i 

Navision 

 Kontrolrapport i Navision, som kontrollere betalingsoplysninger op mod de oprindelige 

betalingsoplysninger på den elektroniske købsfaktura. På denne måde behøves der ikke papirarkiv af 

udbetalingskladden. 

Anlæg 
 Indlæsning af eksisterende anlægstamdata 

 Evt. indlæsning af egne lokationskoder 

 Bogført værdi på anlæg håndteres i en senere proces.  

Ikke med i grundpakken: 
 Afsendelse af faktura (tilbagemelding til konsulentteamet@modst.dk, hvis anvendes i dag og skal 

sættes op i fremtidig løsning) 

 Med Nets 

 Via e-boks (digital post) 

 Navision moduler, der er tilgængelige, men ikke opsættes  

 Abonnement  

 Lager 

 Sag og Ressourcer  

 Salgsordre (Kan ikke anvendes af SAM kunder-ikke i DDI) 

 CVR integration, opslag til CVR register. Kan opsættes senere  

 Fagsystem integration. Integration til fagsystemer ikke er en del af standardpakken.  

 Institutionen skal selv have kontakt med fagsystemleverandøren samt en Navision konsulent 

 Med i FGU-pakken indgår: 

 Indledende rådgivning og sparring 

 Ét testregnskab i Navision, som fagsystemer kan integrere op imod, via foruddefinerede 

integrationssnitflader 

 Analyse, opsætning og test af ny integration kan tage op til 3 måneder 

 Nye integrationer skal igennem en godkendelsesproces for at den kan blive supporteret efter drift. 

Denne dokumentation skal indsendes senest 15/6 for at være klar til driftsstart 1/8 


