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Navision Stat 9.0 – Single tenancy 
  

 CSY/ØSY/RASEG 

18.12.2017 

 

Samlet opgraderings- og installationsvejledning 
 

Nedenstående beskriver den samlede installation af alle de komponenter der leveres fra (eller via) 

Moderniseringsstyrelsen. Disse skal som minimum installeres for en total opgradering fra NS7.1 til 

NS9.0 i et miljø, der endnu ikke er multitenancy-enablet, også kaldet single tenancy miljø. 
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Målgruppe 

Denne vejledning er rettet mod den relevante IT-funktion, som skal installere klienter, services og MS 

SQL server, altså den bassale Navision Stat 9.0 grundpakke. 

Versionering 

Se afsnittet ’Navision Stat Systemkomponent versionering’. 

Beskrevet og supporteret for 

Installation af NAV2016 CU12 i et single tenant miljø på Windows server 2012R2. 

Copyright 

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

blevet ændret af Moderniseringsstyrelsen. 

© 2017 Microsoft Corporation and Moderniseringsstyrelsen. All rights reserved. 

Seneste ændring 

Publiceret første gang: 19.09.2017 

Seneste ændring: 18.12.2017 
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Godt at vide 

Frigivelse 

17.11.2017. 

Installationsfrist 

01.06.2018. 

Forudsætninger for indlæsning 

 

 Der skal eksistere et 1:1 forhold mellem Navision Stat databasen1 og Koncerndatabasen. 

 Eftersom opgraderingen kun kan foretages med en udviklerlicens, skal denne licens enten erhverves 

eller alternativt udføres ved licenseret konsulenthus. 

Opmærksomhedspunkter 

 

Licens: 

 

For afvikling af NAV2016, som NS9.0 er baseret på, skal licensen opdateres ved kunden (eller for SAM 

servicerede kunder ved MODST).  

 

Integrationer: 

 

 Inden opgraderingen påbegyndes skal GIS-Integrationen de-aktiveres. Dette gøres enten via en 

standsning af den NAS-service, der driver integrationen eller via: 

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

Integrationsopsætning og feltet ”Integration er aktiveret”.  

 Kunden (eller SAM for SAM servicerede kunder) skal stoppe for udveksling af data med 

foranliggende indkøbssystem som fx INDFAK2 under Navision Stat databasens opgradering. 

 Såfremt, der allerede udveksles data med e-Boks, skal der ved kunden opsættes nyt afsendersystem 

og nye materiale ID'er på Digital Post administrationsportalen for efterfølgende registrering i 

Navision Stat ifm. opgraderingen, alternativt ”knækker” Digital Post integrationen umiddelbart 

efter opgradering til NS9.0. 

 

Processer: 

 

 Modtagne E-bilag i Navision Stat indbakkerne skal enten accepteres eller afvises forud for 

opgradering. 

 Poster indlæst i lønindbakken i Navision Stat skal overføres til kladde og bogføres forud for 

opgradering. 

 Åbne udbetalingskladder skal bogføres forud for opgradering. 

 

                                                 
1 For databaser der er Multitenancy-enablet mellem Navision Stat Business data databasen og Koncern databasen 
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Teknik 

Servicepakken indeholder ændringer af følgende type: 

 

Da Navision Stat 9.0 baserer sig på en ny Navision version (NAV2016) betyder det, at vi installerer en 

helt ny platform. Rent teknisk drejer det sig om følgende punkter: 

 

1. Før-konvertering på eksisterende platform (NA2013R2 CU26) 

2. Flytning af database til SQL Server 20162 

3. Installering af ny Dynamics NAV platform. 

4. Run-time opgradering til ny Dynamics NAV platform (NAV2016 CU12)  

5. Opsætning af nye services 

6. Opdatering af eksisterende Danske Bank integration via API 

7. Installation af ny Danske Bank WS-integration 

8. Ændringer af Navision Stat databasen (MS og STAT funktionalitet) 

9. Dataopgradering/Konvertering 

10. Opdatering af institutionslicens 

11. Nye rettighedsfiler 

12. Diverse nye datafiler 

13. Ny installation af NS/ØDUP invoker. 

14. Ny installation af Transportlaget. 

15. Ny installation af DP-invoker  

16. Justering af integration til LDV 2.5 

 

Adgang til opdatering 

Bemærk, at det, fra og med NS7.0 (og dermed også denne version) kun er SUPER-brugere med både 

Windows og C/SIDE klient adgang, der kan foretage opdateringen af Navision Stat databasen. 

 

Opdateringen skal for alle Navision Stat databaser, der endnu ikke er multitenancy-enablet ske via VMS 

funktionaliteten, svarende til den proces, der er beskrevet herunder. 
  

                                                 
2 Påkrævet for Navision Stat databaser hostet hos KMD og Statens IT. 
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Arkitektur 

Navision Stat 9.0 baserer sig på MS Dynamics NAV2016, der understøtter en 3-tier teknologi, hvor 

klienterne, hvad enten der er tale om en Windows klient eller en browser adgang, udstiller 

brugergrænsefladen for den forretningslogik, der afvikles på applikationslaget (service-tier), som henter 

data fra datalaget på SQL-serveren. 

 

 
 

Navision Stat 9.0 systemkrav 

 
Microsofts formelle systemkrav for implementering af NAV2016 fremgår her: 

https://msdn.microsoft.com/da-dk/library/dd301054(v=nav.90).aspx  

Navision Stat 9.0 systemunderstøttelse ved Moderniseringsstyrelsen 

Moderniseringsstyrelsen har med udgangspunkt i performancetest strammet systemkravene en anelse. 

Skemaet herunder viser hvilke operativsystemer, der understøttes ift. afvikling, support og 

vejledningsmateriale ved Moderniseringsstyrelsen. 

 

 
NAV2016 
Windows 
klient 

NAV2016 
CSIDE 
klient3 

NAV2016 
NAV server(64 bit) 

MS SQL server  
MS SQL server 2012 
standard edition (64 
bit) 

MS SQL server  
MS SQL server 2016 
standard edition (64 
bit) 

Windows server 
2008R2 

Understøttet med 
support 

Understøttet med 
support 

Understøttet med 
support 

Understøttet med 
support 

Understøttet med 
support 

Windows server 
2012R2 standard 
edition 

Understøttet med 
support og 
vejledninger 
 

Understøttet med 
support og 
vejledninger 
 

Understøttet med 
support og vejledninger 
 

Understøttet med 
support og vejledninger 
 

Understøttet med 
support og vejledninger 
 

Windows server 
2016 standard 
edition 

Understøttet med 
support 

Understøttet med 
support 

Understøttet med 
support 

Understøttet med 
support 

Understøttet med 
support 

Bemærk at NS9.0 ikke er testet for afvikling på hverken MS SQL 2014 eller MS SQL 2017 
  

                                                 
3 Udviklingsklient. 

https://msdn.microsoft.com/da-dk/library/dd301054(v=nav.90).aspx
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Filindlæsninger 

Bemærk, at man som bruger får følgende advisering første gang, der skal udveksles filer på 

NAV2013R2 og NAV2016. Hvis dette sker markeres ’Tillad for denne klientsession’, hvorefter der kan 

fortsættes uhindret. 

 

   

Filblokeringer 

Ved kopiering af systemkomponentfiler, kan man opleve, at filerne skal ”u-blokeres” før de kan 
anvendes. Dette gælder fx dll4-filer, der blandt andet bliver leveret fra Continia til deres Collection- og 
Payment Management moduler. Hvis en fil er markeret som blokeret, kan du fjerne blokeringen ved at: 
højreklikke på filen, vælge ’Egenskaber’ og ’Fjern Blokering’. 

Aktivering af genvejstaster 

For fuld aktivering af genvejstaster i Navision Stat skal de ordinære grafik-genvejstaster de-aktiveres på 
klient pc’en. Dette gøres ved at højreklikke et tilfældigt sted på ’Skrivebordet’ og markere ’Deaktiver’ 
via Grafikvalg/Genvejstaster. 

Genstart af services 

I installationsafsnittene gentages det flere gange, at NAV services skal genstartes. Dette er naturligvis 
ikke nødvendigt hver gang, hvis processen afsluttes i én samlet proces.  
 
  

                                                 
4 DLL: Dynamic Link Library (.NET komponent) 
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Navision Stat Systemkomponent versionering 

Nedenstående oversigt viser hvilke versioner af hvilke komponenter, der indgår i den samlede Navision 

Stat 9.0 løsning. 

 
Komponent Version Anvendes af… Øvrig bemærkning 

NAV Windows klient NAV2016 CU12 
(9.0.47042.0) 

Den almindelige bruger, 
enten via en direkte 
installation eller via en 
Citrix adgang /webkontor 

 

NAV Web klient NAV2016 CU12 
(9.0.47042.0) 

Brugere der kun sporadisk 
ønsker adgang til Navision 
Stat, eller som ønsker en 
installationsfri adgang 

Er IKKE en egentlig komponent. Hvis 
brugeren er oprettet som bruger på den 
service, der tilgår databasen, kræves der 
ingen yderligere installation. 

NAV Servicetier (NST) NAV2016 CU12 
(9.0.47042.0) 

Anvendes af alle brugere 
og indeholder den 
forretnings-funktionalitet, 
der forbinder klient med 
database 

 

NAV C/SIDE klient NAV2016 CU12 
(9.0.47042.0) 

Anvendes udelukkende af 
udviklere og 
systemadministratorer, og 
installeres ikke hos 
almindelige brugere 

 

Continia Bank 
integrationskomponent 

Contina.CBIC.dll  
PM 2.25 

Anvendes ved behov for 
udveksling med Nemkonto 
og/eller Danske Bank 

Installeres på de servicetiers, der 
supporterer brugere, der har behov for 
udveksling med Nemkonto og/eller 
Danske Bank 

XML Parser msxml.msi, 4.0 SP2 Anvendes ved behov for 
udveksling med Nemkonto 
og/eller Danske Bank 

Installeres kun hvis der fås 
kompileringsfejl i Codeunit 6016844. 

Danske Bank API 
integration 

Continia.DBBPCAPI.dll 
PM 2.25 

Anvendes ved direkte 
integration mellem 
Navision Stat og Danske 
Bank 

Installeres på de servicetiers, der 
supporterer brugere, der har behov for 
direkte udveksling med Danske Bank via 
API-løsningen 

Danske Bank WS integration Continia.CBIC.dll 
Continia.DB.WS.dll 
ContiniaDanskeBankCertificateInstaller.exe 
DBGROOT.cer 
PM 2.25 
 

Anvendes ved direkte 
integration mellem 
Navision Stat og Danske 
Bank 

Installeres på de servicetiers, der 
supporterer brugere, der har behov for 
direkte udveksling med Danske Bank via 
webservice løsningen 

Integration med nets  CLC version 1.13 
CM version 1.26 

Anvendes ved direkte 
integration mellem 
Navision Stat og nets for 
en udveksling af 
opkrævninger 

For aftaler indgået med nets af typen 
PBST. 

NS/ØDUP invoker NSOedup Invoker Version 9.00.00.00 - 19. 
juni 2017 

Anvendes for integration 
med SKS, SB, SLS, HR-
LØN og CØSA (UVM) 

Denne SKAL installeres for alle kørende 
NS7.0 og NS7.0.01 løsninger i perioden 
12.10.16 – 31.10.16 

NS Transportlag TransportlagSetup Version 9.00.00.14 - 30. 
august 2017.zip 

Anvendes for integration 
med: NemHandel, 
INDFAK2, Nemkonto og 
CVR-registret. 

 

DP invoker DigitalMailInvokerSetup Version 
9.00.00.02 - 15. august 2017.zip 

Anvendes ved afsendelse 
af salgsbilag til Digital Post 

 

EFI invoker EFIInvokerSetup Version 7.01.00.02 - 8. 
april 2016 

Anvendes for integration 
med SKAT’s 
inddrivelsessystem, EFI 

Må kun anvendes efter aftale med 
SKAT 

GIS webservice GISWebserviceSetup Version 7.00.00.01 - 
31. marts 2015 

Anvendes ved GIS-
baserede integrationer, 
hvor der udveksles via 
webservice 

 

NavisionStatUtilitySetup SetupNavisionStatUtility7.0 Version 
7.00.00.06 - 30. juni 2015 

Anvendes ifm. udveksling 
af Excel data via GIS 
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Opgradering Trin for Trin 

Komponent og filoversigt 

Følgende komponenter og datafiler skal downloades fra 

https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/installation-og-drift/ns90-officiel-release/ 

for en komplet STANDARD opgradering fra Navision Stat 7.1 ST til Navision Stat 9.0 ST. 

 
Pakker Filnavn Beskrivelse 

NS90_ST_SELVEJE_28112017.zip Ret Kreditorer eller Debitorer.sql 
IN02818_PrepareRemoval_ST.fob 
Fjernelse af IN02818.fob 
NS71_IN02993_Step1.fob 
NS71_IN02993_Step2.fob 
90.fob 
90.DATA.txt 
90.INF.txt 
Rettigheder_selvejer_90_13112017.txt 
Collection Management Setup DK.txt 
GIS_Tabel_og_Feltmapning_90_10102017.txt 
OIOPaymentMethodSetUp_04092017.txt 
DBTS2.35.02_02112017.xml 
DBWS2.35.02_ISO20022_02112017.xml 
NKS2.35.02_02112017.xml 
Kontoskema_90_24042017.txt 
XMLDOKTYPE_PROFILER_90_27062017.txt 
XMLMAPNINGSBRO_90_05072017.txt 
NS90_Superlog.fob 
  

Indeholder de grundlæggende funktionalitetsændringer 
og den afledte automatiserede datakonvertering, og 
anvendes af selvejende skoler under 
Undervisningsministeriet.  

NS90_ST_STAT_28112017.zip Ret Kreditorer eller Debitorer.sql 
IN02818_PrepareRemoval_ST.fob 
Fjernelse af IN02818.fob 
NS71_IN02993_Step1.fob 
NS71_IN02993_Step2.fob 
90.fob 
90.DATA.txt 
90.INF.txt 
Rettigheder_stat_90_13112017.txt 
Collection Management Setup DK.txt 
GIS_Tabel_og_Feltmapning_90_10102017.txt 
OIOPaymentMethodSetUp_04092017.txt 
DBTS2.35.02_02112017.xml 
DBWS2.35.02_ISO20022_02112017.xml 
NKS2.35.02_02112017.xml 
Kontoskema_90_24042017.txt 
XMLDOKTYPE_PROFILER_90_27062017.txt 
XMLMAPNINGSBRO_90_05072017.txt 
NS90_Superlog.fob 
 

Indeholder de grundlæggende funktionalitetsændringer 
og den afledte automatiserede datakonvertering, og 
anvendes af statslige institutioner og øvrige 
institutioner, forskellige fra de selvejende institutioner 
under Undervisningsministeriet.  

EKSTERNT LINK NAV2016CU12 klientpakke Aktuelt er der linket til Microsofts eget site for 

download af build 9.0.47042. 

NS90_Continia_PM2.25.zip Contina.CBIC.dll  
Continia.DB.WS.dll 
ContiniaDanskeBankCertificateInstaller.exe 
ContiniaDanskeBankCertificateInstaller.exe.config 
ContiniaDanskeBankCertificateInstaller.pdb 
DBGROOT.cer 

Continia Bank integrationskomponent, PM2.25 
Danske Bank WS integration, PM2.25 

NSOedup Invoker Version 9.00.00.00 
- 19. juni 2017.zip 

NSOedup Invoker Version 9.00.00.00 - 19. juni 
2017.msi 

Installationsfil for installation af NS/ØDUP invoker 
(webservice) 

TransportlagSetup Version 9.00.00.14 - 
30. august 2017.zip 

TransportlagSetup Version 9.00.00.14 - 30. august 
2017.msi 
 

Fuld installationspakke til NS Transportlaget.  

DigitalMailInvokerSetup Version 
9.00.00.02 - 15. august 2017.zip 

DigitalMailInvokerSetup Version 9.00.00.02 - 15. 
august 2017.msi 

Installationsfil for installation af DP invoker 
(webservice) 

https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/installation-og-drift/ns90-officiel-release/
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Download af NAV 2016 klientpakke 

 

Installationsfilerne til Microsoft Dynamics Navision 2016 CU12, som NS 9.0 bygger på, kan rekvireres 

fra Microsofts hjemmeside via følgende link:  

https://support.microsoft.com/en-in/help/3193868/cumulative-update-12-for-microsoft-

dynamics-nav-2016-build-47042  

 
 Klik på den blå knap med teksten: “Hotfix Download Available” i toppen af siden. 
 Under  punkt 1: ”Vælg hotfix” klikker du på ”Vis hotfixes for alle platforme og sprog (21)”. 
 Sæt flueben i den pakke hvor sprog er angivet til ”Danish”. 
 Under punkt 2: ”Anmod om hotfix via e-mail”, skriver du din e-mail, bekræfter din e-mail og trykker 

anmod om hotfix. Et link til download skulle gerne dukke op i din indbakke efter kort tid. 
 Nederst i mailen under ”Package” finder du et link til download af pakken. Ud for ”Location:”.  
 

Bemærk NAV2016-pakken, der downloades, inkluderer både 32-bit og 64-bit klienterne. Du kan 

anvende begge versioner for klienterne, såfremt operativsystemet tillader det, men bemærk at 

NAV2016 serveren (service tier’et) kun kan afvikles på en 64-bit platform. Det er altså ikke kun 32-bit 

versionen du henter, som det ellers umiddelbart godt kan ligne på hjemmesiden. 

Forberedelse af database inden opgradering 

Specialtegn i Debitor- og kreditortabellerne 

Ifm. Opgradering til 7.1 skulle der foretages en oprydning af specialtegn i nøglerne på debitor- og 

kreditortabellerne. Vi har konstateret at der er opstået nye forekomster af disse specialtegn og en 

oprydning skal altså foretages igen. Dette gøres vha. det samme, tidligere afviklede, SQL-Script 

(Kreditor- og debitoromdøbning). Scriptet kan hentes fra hjemmesiden:  

”Ret Kreditorer eller Debitorer.sql”: https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-

regnskab/installation-og-drift/ns90-officiel-release/  

Eliminering af IN02818 

Hvis patch IN02818 er indlæst på den kørende NS7.1 applikationsdatabase, skal denne patch fjernes 

inden opgradering til NS9.0. For at se om patchen er indlæst, åbn objektdesigneren via C/SIDE 

klienten, og filtrer versionslisten med følgende filter: *2818*. Hvis der er linjer skal følgende foretages: 

 

1. Pakken, IN02818_PrepareRemoval_ST.fob, skal indlæses fra objektdesigneren på databasen. Vælg 

’Replace All’. Codeunit 6169464 ’Prepare2818Removal’. afvikl nu denne codeunit.  

 

2. Efter endt afvikling af førnævnte codeunit, skal den fjernes igen. 

 

3. Pakken, Fjernelse af IN02818.fob, skal indlæses fra objektdesigneren via C/SIDE klienten. Vælg 

’Replace all’.  

 

Bemærk! denne pakke kan kun anvendes hvis patch IN02830 og IN02828 er lagt på databasen i 

forvejen. Ydermere kan pakken kun indlæses hvis data i feltet ”Statslig samlekonto konverteret” er 

udtømt. Dette felt eksisterer på både debitor- og kreditortabellerne. Disse felter skulle dog gerne være 

https://support.microsoft.com/en-in/help/3193868/cumulative-update-12-for-microsoft-dynamics-nav-2016-build-47042
https://support.microsoft.com/en-in/help/3193868/cumulative-update-12-for-microsoft-dynamics-nav-2016-build-47042
https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/installation-og-drift/ns90-officiel-release/
https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/installation-og-drift/ns90-officiel-release/
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blevet udtømt under afviklingen af ’Prepare2818Removal’. 

 

4. Filtrer herefter objektoversigten i objektdesigneren via C/SIDE klienten med følgende filter: 

*2818*. Der skulle nu gerne kun være 3 objekter i listen: 

 

 
5. slet disse tre objekter (Delete) 

 

Bemærk! At der skal overføres en udviklerlicens førend disse objekter kan slettes.  

Før-konvertering IN02993  

Før opgraderingen kan startes kræves det, at man har foretaget den før-konvertering kravnummer 

IN02993 omfatter. Fob-filen indgår i pakken og konverteringen er opdelt i to dele: 

  
 NS71_IN02993_Step1.fob 
 NS71_IN02993_Step2.fob 

 

Step 1: 

 
 Indlæs ’ NS71_IN02993_Step1.fob’ 
 Afvikl rapporten. 
 Klik OK ved de meddelelser der fremgår.  
 Når beskeden: ”ConvertTable6006853Step1 er afsluttet.” fremgår, er første del afviklet. 
 
Step 2: 
 
 Indlæs ‘NS71_IN02993_Step2.fob’ 
 Afvikl rapporten. 
 Klik OK ved de meddelelser der fremgår. 
 Når beskeden: ”ConvertTable6006853Step2 er afsluttet.”” fremgår, er anden del afviklet. 
 
Efter endt konverteringen går du i objektdesigneren. Og filtrerer på ID ved at stille dig i ID-kolonnen og 
trykker F7. Her skriver du ”6169000..6169999”. Stil dig nu i Versionsliste-kolonnen og tryk F7. Her skriver 
du ”*2993*”. Slet nu de to objekter der fremgår i listen. Der er nu før-konverteret. 
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Opgradering 

 

1. Åbn Navision Stat Windows-klient og sørg for, at sproglaget er Dansk.  

 

2. Sørg for, at ingen andre brugere er logget på databasen.  

 

3. Åbn MS Dynamics NAV Servicen og tilgå de(n) klient service(s), som bruges til at tilgå Navision 

Stat-databasen. Idet der i forbindelse med opgraderingen til NS 9.0 skal uploades en fil (90.fob) på 

ca. 306 MB, ændrer vi ”Max Upload Size” til 350. Husk at notere den ”Upload Size”, der står i 

forvejen (som standard 30), idet værdien skal ændres tilbage ved endt opgradering. (Se 

nedenstående billede) 

 

 
 

4. Download og unzip filen NS90_ST_STAT_20092017.zip, eller 

NS90_ST_SELVEJE_20092017.zip, der skal anvendes i forbindelse med indlæsning i både test og 

driftsmiljø. Sørg for, at de udpakkede filer placeres i den samme folder. 

 

5. Sørg for, at ingen filer er ’blokeret’. højreklik  Egenskaber. Under ’Attributter’ må der ikke være 

et udfyldt felt, der hedder ’Blokeret’.  

 

6. Download og unzip de øvrige filer, der skal anvendes i forbindelse med indlæsning i både test og 

driftsmiljø. Disse filer kan frit placeres. 

 

7. Log på Navision Stat som SUPER-bruger via C/SIDE-klienten med almindelig institutionslicens. 
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8. Tjek, at institutionens driftsobjekter kan kompilere. Kompilering sker via C/SIDE-klienten under 

Tools(Funktioner)/Object Designer. Vis alle objekter ved at trykke på objekttype = All. Vælg alle 

objekter ved Ctrl-A og tryk F11 for at starte kompilering. Hvis der efterfølgende vises en fejlliste 

over objekter, der ikke kunne kompileres, skal det undersøges hvorfor.  

 

 
 

Bemærk, at der findes objekter i Navision Stat, der ikke nødvendigvis behøver at kunne kompilere 

på serveren, pga. eventuelt manglende software som Navision Stat integrerer til. Se også listen i 

Bilag A. Generelt er fejl ”Could not load type…” og referencer til ”OLE control” desuden 

acceptable. Øvrige fejl skal undersøges. Tilladte kompileringsfejl kan læses under Bilag A. 
 

Indlæsning via VMS – del I 

 

9. Sørg for, at alle almindelige Windows-brugere er logget af Navision Stat-databasen. 

 

10. Åbn Navision Stat Windows klient og vælg Afdelinger/Opsætning/It-

administration/Versionsstyring (VMS). 

 

11. Vælg VMS pakkeoversigt og klik på ’Opret henvisning til pakke’. 

 

12. Find og vælg filen 90.fob, klik ’Åbn’/’Open’.  
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Hvis du får følgende meddelelse, skyldes det, at filstørrelsen på fob-filen er større end hvad Max 

Upload Size er opsat på din service (se punkt 3).  

 

 
 

13. Efter at have valgt filen 90.fob listes en række yderligere filer. Find og vælg filen 90.INF.txt og klik 

’Åbn’. 

 
 

14. Marker ’Tillad for denne klientversion’ hvis nedenstående billede vises, og klik OK og vent på 

næste dialogboks. 
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15. For opgradering af alle Navision Stat STANDARD-databaser, kan der blot klikkes OK til 

nedenstående besked.  

 

 
 

Såfremt der IKKE er tale om en Navision Stat STANDARD-database, skal du kontakte dit 

Navision Stat konsulenthus for udarbejdelse af alternativ objektfil.  

 

Herefter får du vist objektpakkekortet for NAV9.0. I de efterfølgende trin skal der udføres en række 

handlinger og der skal trykkes på knappen ’Udfør’, hvorefter felterne under ’Status’ bliver sat til 

’Udført’.  

 

 

16. Klik på ’Udfør’ i handlingsbåndet og gennemfør udskrift for objektpakkekortet, således at der haves 

dokumentation for databasestatus for berørte objekter FØR opgradering. Tryk på ’Udskriv’: 

(Alternativt kan der klikkes på pilen i ”Udskriv” og vælge PDF - Så kan listen udskrives hvis 

behovet opstår) 
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Herefter vil ’Opr. objektliste udskrevet’ blive sat til Udført: 

 
 

17. Klik igen på ’Udfør’ i handlingsbåndet, såfremt der enten arbejdes med en Navision Stat 

STANDARD-opgradering, eller opgraderingen er i gang med udgangspunkt i alternativ objektfil. 

Herefter vil ’Objektkonflikter løst’ blive sat til ’Udført’. Der svares ’Ja’ til nedenstående meddelelse: 

 

 
 

18. De to første steps under ”Status”-fanen skulle nu gerne være ”Udført”. Før vi kan fortsætte, skal vi 

nu foretage selve platformsopdateringen og runtime-opgradering af databasen. Luk derfor 

Navision. 
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Platformsopdatering 

 

Navision Stat 9.0 frigives, baseret på NAV2016 CU12. Dvs. både platform- og applikationsobjekter 

baserer sig på denne version. Selve ’platformsopgraderingen’ til NS 9.0 sker ved installation af 

Dynamics Navision 2016 server- og klientkomponenter. 

Runtime-opgradering af Navision databasen 

19. Inden du skifter til NAV2016, skal du have overført en udviklerlicens til databasen. Åbn derfor 7.1 

C/SIDE-klienten og upload licensen via Tools  License Information  Upload… 7.1. Servicen 

skal herefter genstartes for at licensen bliver overført til databasen. 

 

20. Før du kan påbegynde run-time opgradering til NAV2016 skal alle 7.1 services der er forbundet til 

databasen stoppes. (Og eventuelt fjernes). 

 

21. Hvis du ønsker at flytte databasen til SQL-Server 2016 skal dette ske her. Altså inden du åbner 

databasen i NAV2016 C/SIDE-klienten og runtimeopgraderer. 

 

Runtime-opgraderingen af databasen foregår via C/SIDE-klienten (Udviklerklienten). Dvs. at du bliver 

nødt til at installere denne for at konvertere. Dette gøres først at hente build 9.0.47042, som beskrevet 

under ”Download af systemkomponenter”, og derefter ved at køre ’Setup.exe’ for C/SIDE klienten.  

 

Herefter vælger du ”Choose an installation option”  Vælger ’Server’ og under ’Client’ skal du vælge 

C/SIDE-klienten. Se ”Installationskompendiet” for nærmere vejledning. 

 

22. Under opgradering af databasen skal du køre C/SIDE-klienten som administrator. 

 

23. Skift sproglaget i C/SIDE-klienten til engelsk: Tools/Funktioner  Language… /Sprog… 

 

24. Run-time opgraderingen kan nu påbegyndes. Dette gøres meget simpelt ved at åbne/forbinde til 

den pågældende database via: File  Database  Open.. Vælg nu databasen.  
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C/SIDE-klienten vil herefter vise følgende skærmbillede: 

 

Denne besked forklarer dig, at der skal foretages en konvertering og at denne ikke kan fortrydes. Du 

skal derfor være helt sikker på, at det er den korrekte database du er ved at konvertere. Hvis du er 

sikker, klikker du på ’OK’. Under konverteringen af databasen vil du se følgende skærmbillede: 

 

 
 

Når konverteringen er færdig vil et nyt billede åbne: 

 
 

Her trykker du også bare ok. Databasen er nu konverteret. 

 

25. Herefter skal du, som tidligere vindue også fortæller, køre skemasynkroniseringen for alle tabeller. 

Synkroniseringen går automatisk i gang efter vi har indlæst de nye 9.0 applikationsobjekter. Dette 

kræver, at du har opsat en serverinstans til databasen. Dette kan du læse om i 

Installationskompendiet under ”Bilag 2 – Opsætning af serverinstans”. 
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26. Udover den primære service til klienter, skal du huske at opsætte nye 9.0 NAS Services. Dette gøres 

på samme måde, som en normal service. Der er dog nogle NAS-parametre du skal huske at udfylde 

(NAS Services-fanen i MS Nav server administrationsmodulet): 

 

1. NAS til Opgavekø 

Startup Argument: JOBQUEUE 

Startup Codeunit: 450 

Startup Method: 

 

2. NAS til GIS 

Startup Argument: GIS 

Startup Codeunit: 6006906 

Startup Method  : NASHandler 

 

3. NAS til GIS Webservice 

Startup Argument: WSG,WEB 

Startup Codeunit: 6006906 

Startup Method  : NASHandler 

 

Når serverinstansen er opsat kan du påbegynde indlæsning + skemasynkroniseringen. I C/SIDE-

klienten klikker du på ’’Tools’ og vælger ’Indstillinger’/’Options’. Herfra nulstiller du felterne: 

 Server Name/Servernavn 

 Server Instance Name/Serverforekomstnavn 

 Server Port/Serverport 

 Management Port/Styringsport 

Hvis du gør det, vil Navision selv foreslå tilgængelige serverinstanser ved afvikling af 

skemasynkronisering, som du så kan vælge. Ellers skal du udfylde felterne.  

 

Bemærk. Det er vigtigt at C/SIDE-klienten stadig ”kører som administrator”. 
 
OBS Inden du begynder synkronisering og dataopgradering kan det anbefales at tage back-up af 
databasen for evt. tilbagerulning hvis der opstår fejl. Derved undgår du, at skulle starte helt forfra. 
 

27. Vi skal nu have indlæst den nye 90 pakke (90.fob). Dette gør du via File  Import. Tryk ”OK” til 

at åbne ”Importeringsvinduet”. Husk her at vælge ”Replace All”:  
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Du får nu følgende skærmbillede: 

 
 

28. Skemasynkroniseringen påbegyndes automatisk via indlæsningen. Sørg for at ”Synchronize 

Schema” står til ”Now – with validation”, som på billedet. Tryk ok.  

 

Objekterne vil nu blive indlæst: 

 
 

29. Du vil efterfølgende få en advarsel i form af følgende skærmbillede. Vælg ”Yes”: 
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Synkroniseringen går efterfølgende i gang: 

 
 

Når synkroniseringen er færdig ses følgende vindue: 

 
 

Tryk på ”Close”. 

 

30. Efter endt indlæsning skal man køre ”Build server application objects” fra C/SIDE-klienten. Dette 

gøres fra Tools  ”Build server application objects”  

 

31. Kontrollér nu de kompileringsfejl der evt. opstår. De tilladte kompileringsfejl kan ses under bilag A. 

 

32. Vi skal nu have kørt dataopgraderingen/konverteringen. Dette gøres via: Tools  Data Upgrade 

 Start.. 

 

Bemærk. Det er vigtigt, at C/SIDE-klienten stadig ”kører som administrator”. 
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Du vil få følgende skærmbillede, som der bare skal trykkes ”Yes” til: 

 
 

Hvis du får følgende skærmbillede betyder det, at synkroniseringen af en eller anden grund ”hænger”. 

Afhjælp dette ved i C/SIDE-klienten at vælge Tools  Sync. Schema for all tables  With validation. 

Tryk close når ”State” står til ”Operational”: 

 

 
 

Hvis du løber ind i følgende skærmbillede under dataopgraderingen, betyder det, at der er opstået fejl 

ved dataopgraderingen, som der desværre bliver nødt til at blive taget stilling til:  

 

 
 

Her skal du, som skærmbilledet også fortæller, køre PowerShell kommandoen:  

”Get-NavDataUpgrade –ServerInstance [servicenavn] –ErrorOnly”  

 

Vi forventer ikke, at I løber ind i denne fejl. Hvis I mod forventning gør, vil det være til hjælp at 

medsende ”output” fra denne kommando, hvis I ikke egenhændigt kan løse det. 
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OBS Hvis der opstår problemer under dataopgraderingen, er det vigtigt du vælger ”Resume..” og ikke 

start når du skal køre videre.  

 

Når dataopgraderingen er færdig vil følgende skærmbillede blive vist (Her trykkes ”Close”): 

 

 

33. Databasen er nu opgraderet og data konverteret. Vi skal nu have indlæst en række datafiler for at 

fuldende opgraderingen. Dette foregår via VMS’en. Du skal derfor nu tilgå NAV2016 windows-

klienten og tilgå databasen. 

 

Indlæsning via VMS – del II 

 
34. Åben 90-pakkekortet i VMS’en. Læg mærke til, at datakonverteret part 1 og 2 nu er lagt sammen til 

ét felt: ”Datakonverteret”.  
 

 
 

35. Skift tilbage til Windows-klienten, og klik på ’Udfør’ i handlingsbåndet. Navision vil nu skifte den 

interne status på pakkekortet, men dette vil ikke fremgå af brugergrænsefladen. Man kan dog under 

”Om denne side”(Zoom) se feltet status blive ændret. 

 

36. Klik nu igen på udfør. VMS’en vil nu efterspørge en bekræftelse af, at den nye pakke er indlæst. Da 

dette er gjort trykker du ”Ja”: 
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37. Klik ’Ja’ for at bekræfte indlæsningen, hvor efter ’Objektpakke indlæst’ skifter til ’Udført’. 

 

38. Klik ’Udfør’ i handlingsbåndet for at bekræfte datakonverteringen5. ”Datakonverteret” skulle nu 

gerne stå til ”Udført”. 

 

 
 

39. Klik ’Udfør’ i handlingsbåndet og gennemfør udskrift af ’Ny Objektliste’ for dokumentation af 

påvirkning på berørte objekter. Du kan ligesom ved tidligere objektliste udskrift her vælge PDF og 

spare papir. PDF-filen kan så udskrives hvis nødvendigt. Herefter vil ’Ny objektliste udskrevet’ 

skifte til ’Udført’. 

 

40. Klik ’Udfør’ i handlingsbåndet for igangsættelse af filindlæsning. 

 

Herefter åbnes stifinderen med en visning af de filer, som du har placeret i samme folder som 

90.INF.txt filen. 

 

Klik herefter ’Åbn’ efterhånden som du automatisk præsenteres for de filer, som indlæsningen er nået 

frem til. 

 

I forbindelse med indlæsningen af de XML-bankopsætningsfilerne fås en række advarsler pr. regnskab, 

der fortæller, at ”Der er advarsler ved indlæsning. Vis evt. kladden for yderligere information” og 

”Opsætning til Danske Bank ISO 20022 skal være indlæst før du indlæser opsætning til NemKonto”. 

Til disse svares blot enten ’Opdater’ eller ’Ja’. Bemærk at denne del kan være tidskrævende.  

 

 

 

 

 

                                                 
5 Afviklet via den automatiske dataopgradering i C/SIDE-klienten. 
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Til sidst vises nedenstående meddelelse:  

 

 
 

Såfremt der er flere regnskaber på databasen, skal der skiftes regnskab for en gentagelse af filindlæsning 

for de filer, der indlæses en gang pr. regnskab6. 

 

41. Hvis flere regnskaber: Skift regnskab og gå ind under VMS Pakkeoversigten og tryk på ’Udfør’ igen. 

Dette skal gøres én gang pr. regnskab. 

 

Når ovenstående er gjort for alle regnskaber, vil feltet ’Datafiler importeret’ være ændret til ”Udført”.    

 
Klik eventuelt på Navigér og Datafiler i handlingsbåndet for en oversigt over indlæste filer pr. 
regnskab(Bemærk at billedet her er fra 7.1 opgraderingen): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 I så fald får du beskeden: ’Du skal skifte regnskab/firma og køre datafil-indlæsningen igen, før du kan fortsætte’. 
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42. Tilgå objektdesigneren og filtrer alle objekter med filteret *@UPG*|*@SLET* så nedenstående 

objekter vises: 
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Slet de viste 48 objekter ved at trykke Delete. Vælg at synkronisere vha. ”Force”: 

 

 
 

43. Tjek, at alle objekter i C/SIDE-klienten kan kompilere via Funktioner/Object Designer. Vis alle 

objekter ved at trykke på objekttype = All. Vælg alle objekter ved Ctrl-A og klik på F11 for at starte 

kompilering. Eventuelle objekter der ikke kan kompilere, skal fremgå af listen i Bilag A. Hvis der 

efterfølgende vises en Error liste over objekter der ikke fremgår af, bilag A, skal det undersøges 

hvorfor, de ikke kan kompilere, før der gås videre til næste skridt.  

 

44. Skift til VMS i Windows klienten og klik på ’Udfør’ i handlingsbåndet, for udlæsning af 

kvitteringsfil, og svar ’Ja’ til nedenstående, såfremt der er tale om et driftsmiljø. 

 

  
 

45. Klik ’Gem’ i dialogboksen, og gem filen, fx på dit skrivebord. 
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46. Klik ’Udfør’ i handlingsbåndet en sidste gang for afsendelse af kvitteringsfil. Klik ’Ja’ og ’OK’ til 

nedenstående.  

 

 
 

 
 

47. Luk og genåbn regnskabet7. 

 
48. Hermed er alle objektrettelser og nødvendige datafiler indlæst. Og dit VMS-pakkekort skal nu se ud 

som nedenstående for databasen: 
 

 
 

                                                 
7 I tilfælde af flere samtidige versionsopdateringer, fx fordi man er bagud på versionsopdatering, er det vigtigt at genåbne 
regnskaberne mellem hver versionsopdatering, således at versionskortet opdateret korrekt. 
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Bemærk, at brugerrettighederne er opdateret ifm. den udførte datafil-import. 
Du kan se en samlet liste over alle blivende objekter i bilag B. 
 

49. Skift til C/SIDE-klienten og indlæs afslutningsvis objektpakken ’NS90_SuperLog.fob’ for en re-

aktivering af superloggen. Vælg ’Replace All’ efterfulgt af ’OK’: 

 

 
 

50. Genstart herefter alle NAV klient services (NST’er), der peger på den opgraderede database, for en 

sikring af at alle applikationsændringer slår igennem. 

 

Indlæsning af Collection Management Setup DK.txt 

 

Hvis CM benyttes, og databaselicensen dermed indeholder CM, skal ”Collection Management Setup 

DK.txt” indlæses for databasen. Hvis ikke der er mulighed for at undersøge licensfilen, kan du åbne 

TAB 6052637 ”Coll. System”. Hvis denne tabel indeholder data, bliver CM benyttet på databasen. 

Collection management filen skal indlæses via XMLPort 6052636 og dette skal gøres pr. regnskab. 
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Tilpasning af serverinstans for optimeret caching 

 
51. Klient services for Windows adgang (og NavUserPassword) kan med fordel ændres på følgende 

måde: 

 
’Datacache size’: fra 9 til 10 
’Metadata Provider Caches Size’: fra 150 til 5.000 
 

 
 

Bemærk at alle services skal genstartes, før ændringen slår igennem, hvorefter Navision Stat vil opleves 

hurtigere og hurtigere indtil op til 5.000 objekter er cachet. 
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Installation af Payment Management, RTC 2.25  

 
Da opgraderingen til Navision Stat 9.0 omfatter helt nye platformsobjekter, vil det være nødvendigt 
med en installation ny installation af Payment Management 2.25. Helt konkret drejer det sig om en 
tilføjelse af CBIC.dll filen til ADD-INS mappen og opsætning. Du finder de nødvendige filer i 
NS90_Continia_PM2.25.zip. 

 

Service Tier:  

 
52. På service tier skal filen ’Continia.CBIC.dll’ kopieres ind i ADD-INS biblioteket, typisk: c:\Program 

Files\Microsoft Dynamics NAV\90\service\Add-ins\8 9. Sikr, at filen ikke er ’Blokeret’ (se 
Egenskaber).  

 
Når ovenstående fil (og evt. andre) er blevet kopieret ind i mappen, skal alle services på denne service 
tier genstartes for at ændringerne slår igennem.  
 
  

                                                 
8 På den klient, der skal kompilere objekterne vil det også være nødvendigt lægge DLL filen i ADD-INS biblioteket på 
denne (Typisk placering c:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics NAV\90\RoleTailored Client\Add-ins\). 
9 Se også PM vejledning RTC 2.14.pdf. 
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XML Parser 
 
Under normale omstændigheder (på nyere operativsystemer) er det IKKE nødvendigt at installere 
XML Parsen, men hvis der fås en kompileringsfejl i codeunit COD6016844 ved kompilering af 
Navision Stat objekterne, kan parserne installeres separat på den enkelte klient PC via installationsfilen 
’msxml.msi’ 
 

a) Dobbeltklik på msxml.msi. 
 

 
 
 

b) Klik på ’Next’. 
 

  
 

c) Marker ’ I accept the terms in the License Agreement’ og klik ’Next’ 
 

 
 

d) Skift eventuelt de forslåede værdier og klik ‘Next’. 
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e) Klik på knappen ’Install Now’  
 

 
 

f) Klik på ’Finish’ for at lukke billedet og afslutte installationen. 
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Installation af Danske Bank API 

Opgraderingen til Navision Stat 9.0 indebærer en helt ny Navision platform og kræver altså, at de dll-

filer der benyttes af Danske Bank API’et flyttes over i Navision ADD-INS bibliotek. Men hvis der 

samtidig er tale om en opgradering fra 2.14 til 2.25, følger her også en vejledning til hvordan man 

installerer version 2.25. 

 

Lokal PC eller Citrix server 
 
53. For de brugere, der skal udveksle data med Danske Bank via en direkte integration mellem 

Navision Stat (PM udbetalingskladden) og Danske Bank, gælder følgende: 
 

 Danske Bank Business Online skal være installeret på den enkelte klient PC, se vejledning på 

http://www.danskebank.dk/da-dk/skbobs/Pages/skbobs.aspx, se ’Kom godt i gang’. 

 Dernæst skal selve API’et installeres på klient PC’en. Du kan finde installationspakken på 

http://www.danskebank.dk/api (Hvis du har tekniske spørgsmål vedr. selve API’et, kontakt 

Danske Bank Kundeservice på tlf. 70 114 115.) Når du har hentet filen, kører du setup.exe, og 

følger instruktionerne i installationsvejledningen. 

 På den brugerklient eller citrix klient, der skal afvikle integrationen, skal filen 

’Continia.DBBPCAPI.dll’ ligeledes kopieres til ADD-INS biblioteket, typisk: c:\Program Files 

(x86)\Microsoft Dynamics NAV\90\RoleTailored Client\Add-ins\. 

 

Service Tier  

 
54. På service tier skal filen ’Continia.DBBPCAPI.dll’ kopieres ind i ADD-INS biblioteket, typisk:  
55. C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\90\service\Add-ins\ Sikr, at filen ikke er ’Blokeret’ 

(se Egenskaber).  
 
Når ovenstående fil (og evt. andre) er blevet kopieret ind i mappen, skal alle services på dette service-
tier genstartes for at ændringerne slår igennem.  
 
  

http://www.danskebank.dk/da-dk/skbobs/Pages/skbobs.aspx
http://www.danskebank.dk/api
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Installation af Danske Bank WS 
 

I forbindelse med opgradering til NS9.0, og PM2.25 introduceres mulighed for at udveksle 
betalingsdata med Danske Bank via DB WS fremfor det tidligere API. Som institution kan man selv 
vælge, hvornår der skiftes metode for det enkelte regnskab, forudsat at Navision Stat installationen er 
forberedt herfor10. 

Oprettelse af WS-bruger 

 
56. Såfremt man har en eksisterende API-bruger opsat for regnskabet, kan denne videreføres som WS 

bruger via bestilling af et webservicemodul. Slutresultatet af denne proces er en fremsendelse af en 
midlertidig PIN-kode tilhørende det eksisterende brugernummer for API-brugeren 

 
57. Såfremt man ikke allerede har opsat en API-bruger for regnskabet kan der bestilles en ny WS 

bruger. Slutresultatet af denne proces er en fremsendelse af en midlertidig PIN-kode og et nyt 
brugernummer. 

 
Bemærk, den midlertidige PIN-kode udløber efter 3 måneder!  
 
Se vejledning fra Danske Bank på: http://www.danskebank.dk/da-dk/skbobs/Beskrivelser/Business-
Online/Pages/Kom-godt-i-gang-med-Business-Online.aspx 
Afsnittet: ’Etablering af WebService i Business Online’ 

Installation på Service-Tier 

 
58. Tilgå service tier’et med en bruger, der har administratorrettigheder. Download 

NS90_Continia_PM2.25.zip og udpak filerne på et fællesdrev. 
  
59. Find filen Continia.DB.WS.dll, som skal kopieres ind i ADD-INS biblioteket, typisk: c:\Program 

Files\Microsoft Dynamics NAV\90\service\Add-ins\. Tjek herefter, at filen Continia.DB.WS.dll 
ikke er ’Blocked’, under Properties.  

 
60. Genstart alle klient services, hvor ’Credential Type’ er enten ’Windows’ (win) eller 

’NavUserPassword’ (psw), for en sikring af, at ændringen slår igennem. 

 
61. Tilgå nu service tier’et med servicebrugeren, der benyttes til klientservices, og afvikl 

’ContiniaDanskeBankCertificateInstaller.exe’ for at danne certifikatet.  

 
  

                                                 
10 For kunder serviceret af SAM, og hostet hos SIT, er der truffet beslutning om at ’Installation af Danske Bank WS’ 

afventer, at alle SAM servicerede kunder er opgraderet til NS9.0. 

http://www.danskebank.dk/da-dk/skbobs/Beskrivelser/Business-Online/Pages/Kom-godt-i-gang-med-Business-Online.aspx
http://www.danskebank.dk/da-dk/skbobs/Beskrivelser/Business-Online/Pages/Kom-godt-i-gang-med-Business-Online.aspx
http://www.danskebank.dk/da-dk/skbobs/Documents/3%20BRUG%20AF/3.3.1%20Tekniske%20brugere/WebService%20bruger.pdf
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62. ’Select XML store patch’ og vælg ny folder ’C:\Danske Bank Certifikater\’. Indtast hhv. customer 

ID (brugernummer) og 4-cifrede pin code (sikkerhedskode), der er erhvervet fra Danske Bank. Klik 
’Create Certificates’  

 

 

 
63. Klik herefter på OK for at bekræfte, at du har foretaget certifikatinstallation med den servicebruger, 

der benyttes til klientservice’ne. 

 
64. Klik på Yes for at bekræfte, at navnet på sikkerhedscertifikatet i folderen ContiniaDBCertificate-

Installer er DBGROOT.  

 
65. Klik herefter OK til dialogboksen: 

 

Certifikatfilen, ’[Brugernummer].xml’ skulle nu gerne være dannet og gemt i ’C:\Danske Bank 

Certifikater\’. Hvis certifikatfilen ikke har navnet i formatet: ’[Brugernummer].xml’ er det vigtigt at du 

omdøber filen.   

 

Bemærk at hvis certifikatet skal bruges på flere servere, skal certifikat og xml-fil nu kopieres til 

eventuelle ekstra servere. 
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66. NST-Brugeren skal som minimum tildeles MODIFY-rettigheder til XML-Filen. 

 

Stien til xml-filen skal efterfølgende angives i Navision Stat. Dette gøres ved at følge den videre 

vejledning.  

 

67. Når der udveksles data med Danske Bank via DB Webservice gemmer systemet en logfil. Det 

gælder både når der sendes betalinger direkte til banken, hvor banken returnerer kvitteringer for 

modtagelse, eller når der hentes filer til bankkontoafstemning og ved indlæsning af valutakurser. 

Logfilerne bliver altid prøvet gemt på C-drevet på applikationsserveren under stien ’C:\Data\Test’. 

Alle brugere der enten sender betalinger eller indlæser filer vil derfor skulle have oprettet en mappe 

”Test” på deres C-Drev. Systemet kan automatisk oprette denne placering, men så skal man 

bekræfte oprettelsen via en dialogboks ved første anvendelse af DB Webservice. Det anbefales 

derfor at mappen oprettes manuelt med MODIFY adgang til servicebrugeren. 
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Opsætning af Navision Stat regnskab 

 
68. Åbn relevant regnskab.  
69. Tilgå Bankcentraler under stien Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Økonomistyring/ 

Finans/Betalingsformidling/Avanceret/Bankcentraler. Opret ny Bankcentral med koden 
’DBIS020022’ jf. nedenstående opsætning:  

 

 
 

70. Tilgå Bank under stien Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Betalingsformidling/Bank.  

Opret nyt bankkort med koden ’DBWS’ jf. nedenstående opsætning. Brugernummeret enten skal 

enten være det samme brugernummer (Customer ID) som tidligere blev anvendt for API-brugeren 

eller det nye, der er modtaget for WS-brugeren, fra Danske Bank. 

 

 
71. I det nyoprettede bankkort ’DBWS’ vælges ’Navigér’ og ’Certifikater/Brugere’ 
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Feltet Bruger-ID efterlades blankt, mens du skal udfylde ’Bruger kode’ med API/WS brugernummeret 

fra ’Brugernummer’ feltet på selve bankkortet. Udfyld ligeledes feltet ’Certifikatsti’ med den sti, hvor 

certifikatfilen er gemt på serveren, og klik OK.. 

 

Bemærk! Certifikatet kan kun anvendes for de regnskaber, hvor det opsatte brugernummer på 

regnskabets bankkort for DBISO20022, er magen til det brugernummer, som certifikatet er dannet 

med. 
 

Bemærk! Beskrivelsen forudsætter ligeledes at certifikaterne installeres under servicebrugere 

(CURRENT USER)11. Der skal derfor installeres et certifikat pr. servicebruger. I tilfælde af, at der 

anvendes forskellige servicebrugere til forskellige klientservices, skal der således dannes en 

certifikatpakke pr. servicebruger. Hvis den samme servicebrugere derimod opsættes for flere services, 

kan man nøjes med et certifikat, så længe det sker indenfor den samme server.  

Opsætning af Firewall 

Fra serveren hvor servicen med klientadgang kører, skal der åbnes for udadgående trafik på IP-adresse 

212.93.36.47 for port 443 (https) og dermed for mulig kommunikation imod: 

 

PKI Service: 

https://businessws.danskebank.com/ra/pkiservice.asmx 

  

EDI Web Services: 

https://businessws.danskebank.com/financialservice/edifileservice.asmx 
  

                                                 
11 Hvis privatnøglen til det certifikat, der installeres under CURRENT USER er markeret som ’Eksporterbar’, kan man i øvrigt normalt blot eksportere 

det, og lægge det ind i LOCAL MACHINE, hvorefter alle, som man giver rettigheder kan tilgå det. Adgang til certifikatets private nøgle kan styres via 
funktionen ”Manage Private Keys”. 

https://businessws.danskebank.com/ra/pkiservice.asmx
https://businessws.danskebank.com/financialservice/edifileservice.asmx
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Særligt om hostede miljøer 

Det gælder, at der minimum skal oprettes 1 WS-bruger pr. Business Online aftale 

 

I hostede miljøer er det muligt at arbejde med den samme servicebruger på tværs af flere services eller 

med hver sin servicebruger pr. Navision Stat database installation. Det vurderes umiddelbart mest 

sikkert at arbejde med multible servicebrugere, således at en kompromittering af en servicebruger ikke 

påvirker mere end en enkelt Navision Stat database installation, men omvendt vil det være mere 

driftsøkonomisk at arbejde med en enkelt tværgående servicebruger, og ved overgang til Multitenancy, 

vil der af tekniske årsager kun kunne eksistere en servicebruger pr. applikationsdatabase for alle de 

tenant databaser, der kobles på applikationsdatabasen. 

SAM - konstruktionen 

Det gælder, at der skal bestilles minimum 1 webservice modul pr. eksisterende API-bruger (svarende til 

installation af 1 certifikat) pr. BO-aftale pr. servicebruger, pr. server 

I dag gælder der følgende for SAM: 

  

 8 API brugere pr. BO aftale 

 2 BO aftaler 

 1 servicebruger, der driver 2 NAV klient services på 2 servere 

 106 databaser 

 225 regnskaber 

Indlæsning af opdateret NAV licens 

 

For anvendelse af NAV2016 klienten, og dermed NS9.0, skal licensen opdateres. Hvis man ydermere 

ønsker at anvende den nye Danske Bank Webservice integration, skal licensen ligeledes udvides med 

granule 6016850 Continia Payment Mgmt - Communication. Se også: 

https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/   Punktet ”Navision Stat Licens”. 

 

72. For udskiftning med opdateret licens åbnes C/Side-klienten. Vælg Funktioner/Licensoplysninger 

og vælg ’Overfør’ knappen. Find licensen og tryk ’Åbn’. 

 

73. Tilgå MS NAV Server genstart serverinstansen, der benyttes til at tilgå databasen. Uden genstart vil 

licensopdateringerne ikke slå igennem. 
  

https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/
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Opdatering af NS/ØDUP invoker 

 

74. For installation af ny version af NS/ØDUP invoker: ’NSOedup Invoker Version 9.00.00.00 - 19. 

juni 2017, følges beskrivelsen i ’NS-ØDUP Invoker 9.0 installationsvejledning Windows server 

2012R2.pdf’ som kan hentes på: https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-

regnskab/installation-og-drift/ns90-officiel-release/  

Opdatering af NS Transportlaget 

 

75. For installation af ny version af Transportlaget, ’TransportlagSetup Version 9.00.00.14 - 30. august 

2017, følges beskrivelsen i ’NS Transportlag 90 installationsvejledning til Windows Server 

2012R2.docx’ som kan hentes på: https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-

regnskab/installation-og-drift/ns90-officiel-release/  

Opdatering af Digital Post invokeren 

 

76. For installation af ny version af Digital Post invokeren, DigitalMailInvokerSetup Version 9.00.00.02 

- 15. august 2017, følges beskrivelsen i ’Digital Post invoker og NS regnskab_90 

installationsvejledning til Windows Server 2012R2’ som kan hentes på: 

https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/installation-og-drift/ns90-officiel-

release/  

GIS webservice 

 

77. Der er ingen ændringer til NS9.0, men den tilhørende installationsvejledning er er præciseret og 

opdateret, se ’GIS_ webservice 90 installationsvejledning til Windows Server 2012R2.pdf’ som kan 

hentes på: https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/installation-og-drift/ns90-

officiel-release/  

EFI-invoker 

 

Der er ingen ændringer til NS9.0. 

NavStatUtility programudvidelsen 

 

Der er ingen ændringer til NS9.0. 

LDV 

LDV 2.5 kan re-konfigureres for fortsat integration med Navision Stat efter opgradering til NS9.0. 

Tilpasning af LDV 2.5 kan koordineres direkte med BI-teamet. 
 
 
  

https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/installation-og-drift/ns90-officiel-release/
https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/installation-og-drift/ns90-officiel-release/
https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/installation-og-drift/ns90-officiel-release/
https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/installation-og-drift/ns90-officiel-release/
https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/installation-og-drift/ns90-officiel-release/
https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/installation-og-drift/ns90-officiel-release/
https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/installation-og-drift/ns90-officiel-release/
https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/installation-og-drift/ns90-officiel-release/
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Bilag A – Tilladte kompileringsfejl 

Liste over objekter i Navision Stat, der ikke nødvendigvis behøver at kunne kompilere på serveren, pga. 

eventuelt manglende software på serveren, fx Microsoft Office pakken, som Navision Stat 9.0 

integrerer til via klienterne. Generelt er fejl ”Could not load type…” og referencer til ”OLE control” 

desuden acceptable. Øvrige fejl skal undersøges.  

 
Type Nr Navn Bemærkning 

Table 370 Excel Buffer Der mangler formentlig en installation af nyeste OpenXml-komponent. Installer denne via 
NAV2016 Produkt-cd mappen. (Under prerequisite requirements) 

Table 5062 Attachment  

Table 5302 Outlook Synch. Link  

Codeunit 397 Mail  

Codeunit 424 Export Analysis View  

Codeunit 680 Style Sheet Management  

Codeunit 5053 TAPIManagement TAPI (Telephony Application Programming Interface) en ikke del af standard Windows 
Server 2012 R2 modsat Windows Server 2003. Så hvis man ønsker at benytte den indlejrede 
telefonintegration på Navision Stat, installeret på Windows Server 2012 R2, skal man selv 
installere den manglende TAPI komponent på Windows Server 2012 R2. 

Codeunit 5054 WordManagement  

Codeunit 5064 E-Mail Logging Dispatcher  

Codeunit 5300 Outlook Synch. Setup Mgt.  

Codeunit 5301 Outlook Synch. NAV Mgt.  

Codeunit 5303 Outlook Synch. Deletion Mgt.  

Codeunit 5304 Outlook Synch. Outlook Mgt.  

Codeunit 5305 Outlook Synch. Process Line  

Codeunit 5306 Outlook Synch. Export Schema  

Codeunit 5307 Outlook Synch. Synchronize  

Codeunit 5308 Outlook Synch. Synchronize 
All 

 

Codeunit 5309 Outlook Synch. Process Links  

Codeunit 5310 Outlook Synch. Resolve Confl.  

Codeunit 5311 Outlook Synch. Finalize  

Codeunit 5312 Outlook Synch. Setup Defaults  

Codeunit 7152 Export Item Analysis View  

Codeunit  7700 ADCS Management  

Codeunit 8610 Questionnaire Management  

Codeunit 8611 Config. Package Management  

Codeunit 6007687 GISParseExcel Fås i de tilfælde, hvor der kompileres fra en PC, hvor der ikke er installeret NavStatUtility, som 
kun skal anvendes ved GIS-Excel udvekling 

Codeunit  6007759 SendSalesDocAsEmailManager Fås i de tilfælde, hvor der ikke er opsat E-mail integration, og er kun kritisk såfremt man 
ønsker at anvende ’Bogfør og e-mail’ funktionaliteten. 

Codeunit 6016816 Advice Management Fås i de tilfælde, hvor der ikke er opsat E-mail integration, og er kun kritisk såfremt man 
ønsker at anvende adviseringsmuligheden via e-mail for Payment Management. 

Codeunit 6017296 Continia DB Webservice Fås i de tilfælde, hvor der ikke er installeret integration imod Danske Banks Webservice, og er 
kun kritisk såfremt man ønsker at anvende integrationen. 

Codeunit 6017298 Continia DB Webservice Client Se beskrivelsen for Codeunit 6017296 

Codeunit 6017299 Continia DB Webservice Server Se beskrivelsen for Codeunit 6017296 

Codeunit 6052663 Coll. DB Direct RTC Fås i de tilfælde, hvor der ikke er installeret integration imod nets opkrævningsservice, og er 
kun kritisk såfremt man ønsker at anvende integrationen 

Codeunit 6052750 HABA Communication 
 

Fås i de tilfælde, hvor der ikke er installeret integration imod Handelsbankens Global Online 
betalingsløsning, og er kun kritisk såfremt man ønsker at anvende integrationen 

Codeunit 6052752 Continia BC Webservice Server Se beskrivelsen for Codeunit 6017296 

Page 6016882 Manual Advice List  

XMLPort 6016801 Import Currency Exchange 
Rates 
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Bilag B – Indlejret konvertering 

Der er ifm. NS9.0 udviklet nye konverteringsmuligheder ved Microsoft. Fremover benyttes UPG 

codeunit(s) og tabeller til at konvertere data ifm. opgradering. Denne konvertering sker automatisk 

under opgraderingen – ved indlæsning af den nye objektpakke og ved igangsættelse af dataopgradering 

via C/SIDE-klienten. 

Før-konvertering 

Fjernelse af IN02818 (Fjernelse af IN02818_TAB18_TAB23.fob) 

Hvis patch IN02818 er indlæst på den kørende NS7.1 applikationsdatabase, skal denne patch fjernes 

inden opgradering til NS9.0. For at se om patchen er indlæst, åbn objektdesigneren via C/SIDE 

klienten, og filtrer versionslisten med følgende filter: *2818*. 

 

IN02993 

Før opgraderingen kan startes kræves det, at man har foretaget den før-konvertering kravnummer 

IN02993 omfatter. 

Synkronisering 

Synkronisering og validering af tabeller sker ved indlæsningen af den nye objektpakke.  

Dataopgradering 

Selve dataopgraderingen sker via C/SIDE-klienten: Funktioner  Dataopgradering  Start… 

 

Disse steps er beskrevet under trin-for-trin opgraderingsvejledningen. 
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Bilag C - Installation af MS SQL server 2016 

Microsoft Dynamics Navision 2016 CU12(NS 9.0) kan godt køre på MS SQL Server 2012, men hvis 

man ønsker at installere SQL-Server 2016 er det vigtigt, at serveren opsættes med ’default collation’: 

”Danish_Greenlandic_100_CS_AS”, således, at nye KONCERN og SLS databaser automatisk oprettes 

med korrekt collation, for udveksling med Navision Stat. 

 

Selve installationen af MS SQL Server ligger udenfor dette dokuments rammer, og der henvises derfor 

til den officielle installationsvejledning fra Microsoft: 

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/install-windows/install-sql-server  

 

For Navision Stat institutioner hostet hos enten Statens IT eller hos KMD, under 

Moderniseringsstyrelsens hosting-aftale med KMD, gælder det at Navision Stat ifm. opgraderingen til 

NS9.0 flyttes til MS SQL server 2016. 

 

Det kan bekræftes at version 7.1(2013R2), ligesom NS 9.0(2016 CU12), kan køre på SQL Server 2016. 

Derfor behøver man ikke nødvendigvis, at opsætte separate produktionsmiljøer til de to versioner af 

Navision Stat.  

Bilag D - NS 9.0 Objektliste 

Se ”Objektliste_90.xlsx”, der kan hentes på: https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-
regnskab/installation-og-drift/ns90-officiel-release/  

  

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/install-windows/install-sql-server
https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/installation-og-drift/ns90-officiel-release/
https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/installation-og-drift/ns90-officiel-release/
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Bilag E - Typiske fejl og fejlbeskeder  

Installationspunkt Fejlbesked ved afvikling af 

funktionalitet 

Årsag 

Installation af Windows 
klient (Link til server instans)  

 

 
 

DNS-ID er mangelfuld angivet undervejs i 
klient installationen. 
Kan eventuelt overtrumfes ved at arbejde 
med lokale konfigurationsfiler og ikon-
adgange. 

Installation af Payment 
Management, RTC 2.15  
 

 

Filen ’Continia.CBIC.dll’ er ikke kopieret 
ind på service-tier’et 

Når man vælger Handlinger 
og ‘Version’ her: 
Afdelinger/Økonomistyring/ 
Opsætning/ 
Betalingsformidling og 
Opsætning 

 

Ved kopiering af filen ’Continia.CBIC.dll’ 
ind på service-tier’et, har man glemt 
efterfølgende at fjerne en eventuel 
’blokering’ af filen. 

Installation af Danske Bank 
API 

 

Filen ’Continia.DBBPCAPI.dll’ er enten 
ikke kopieret til klientbiblioteket på klient 
PC’en eller også mangler en eliminering af 
blokering på filen. 

Installation af Danske Bank 
API 

 

Filen ’Continia.DBBPCAPI.dll’ er enten 
ikke kopieret til klientbiblioteket på klient 
PC’en eller også mangler en eliminering af 
blokering på filen. 

Afvikling af programmel i 

Navision 

 

Dette betyder ofte en .dll ikke er 

instantieret. 
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Installationspunkt Fejlbesked ved afvikling af 

funktionalitet 

Årsag 

Skift af Collation på 

KONCERN (og SLS – 

databaserne). 

Fejlmeddelelser i Event Viewer og ØDUP 

invokerens logfil, der bl.a. indeholder 

følgende: 

“Error='Cannot resolve the collation conflict 

between SQL_Scandinavian_CP850_CS_AS" 

and "Danish_Greenlandic_100_CS_AS" in 

the equal to operation” 

 

I Navision Stat’s Import SKS log skrives 

for KONCERN databasen: 

”Synkronisering af koncerndata fejlede. 

Gennemførte=0, fravalgte=0, fejlede=1 

datastrømme”.  

Desuden får filerne status ”Afvist” i 

ØDUP 

 

Der er ikke skiftet Collation på både 

database og feltniveau på 

KONCERN og SLS databasen fra 

’SQL_Scandinavian_CP850_CS_AS’ 

til 

’Danish_Greenlandic_100_CS_AS’.  

Bemærk at skift af collation 

egenskaben på SQL-databasen kun 

skifter collation på databaseniveau, 

og dermed IKKE på feltniveau. 

 

Bilag F - Afinstallation 

Afinstallation af NAV klienter og NAV serviceinstanser følger standard afinstallation for NAV2016 

ved Microsoft, https://msdn.microsoft.com/da-dk/library/dd301351(v=nav.90).aspx, og er ikke 

yderligere beskrevet. 

https://msdn.microsoft.com/da-dk/library/dd301351(v=nav.90).aspx

