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Nyt i Navision Stat 
 

Nedenstående beskriver den samlede mængde af funktionalitetsændringer mellem 

Navision Stat 9.0 og 9.1, frigivet over følgende builds1: 

  

Build Beskrivelse Frigivelsesdato 

Pilot/officielt 

NS9.0.001 Fejlrettelser i relation til: REJSUD2, Danske Bank 

Webservice, nets og GIS integrationen 

31.01.18/01.02.18 
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Beskrivelse af ny Navision Stat funktionalitet 

Afsnittet beskriver de samlede statslige rettelser som forskellen mellem Navision Stat 9.0 og 9.1, 

Alle beskrivelser er sorteret efter funktionalitetsområdet, og er markeret med det buildnr. Som 

ændringen er frigivet under.  

 

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. 

IN03095 Markering for ny buildversion 
Løsningen er markeret for ny Navision Stat version NS9.0.001, såfremt, der klikkes på 
Applikationsmenu2/Hjælp/Om Dynamics NAV. 
 
Versionen fremgår ligeledes af ’Versionsoversigten’, som findes via: Afdelinger/Opsætning/It-
administration/Versionsstyring (VMS)/Versionsoversigt 
 
Frigivet med build NS9.0.001  

                                                 
2 Blå firkant med hvid trekant – øverst til venstre. 
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Finans 

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

IN03091 2018-ændringer til Indkøbskategori-fil 

Statens Indkøbs årlige revidering af indkøbskategorier resulterer også i 2018 i en ændring af 

datafil til indlæsning i Navision Stat. Tekstfil indeholdende disse rettelser bliver automatisk 

indlæst ifm. denne, men udgives også samtidig på vores hjemmeside: 

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

nyheder/ 

 

 Ændringerne er: 

 

 1630 Printere uden scan- og kopifunktion spærres og slutdato sættes til 31-12-2017 

 1710 Multifunktionsprintere med scan- og kopifunktion omdøbes til 

Multifunktionsmaskiner og printere 

 

Frigivet med build NS9.0.001 

Indrapportering til ØSC 

Afsnittet herunder beskriver ændringer i den funktionalitet, der anvendes for 

udveksling af bestillinger mellem kunder serviceret af SAM og medarbejdere ansat 

i SAM. 

IN03087 Skift af kreditor mellem REJSUD og INDFAK 

Det har ikke tidligere været muligt, at sætte en markering i ’Rejsekreditor’ for 

kreditorer, der allerede var opsat med 'Anvend Nemhandel', svarende til at 

kreditoren udvekslede med INDFAK. 

 

Det gælder helt generelt, at en kreditor ikke samtidigt kan være opsat til både at 

udveksle med INDFAK og REJSUD, men det skal dog være muligt at skifte 

tilhørsforhold fra INDFAK til REJSUD eller omvendt. 

 

Derfor er der nu implementeret en rettelse, der sikrer, at man via en bestilling af 

en kreditorredigering kan skifte tilhørsforhold, såfremt der, for kreditoren, IKKE 

findes bogførte poster, oprettede kladdelinjer eller købsdokumenter.  

 
  

https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/installation-og-drift/opdateringer-nyheder/
https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/installation-og-drift/opdateringer-nyheder/
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IN03090 Godkendelse af kreditorbestillinger fejlede i udvalgte scenarier 

Man blev i NS9.0 præsenteret for en rettighedsfejl, hvis man forsøgte en af 

nedenstående handlinger, med decentrale rettigheder: 

 
1) Afsendelse af en kreditorændringsbestilling såfremt, der er opsat 

forretningsrelationer mellem kontakter og kreditorer 
2) Afsendelse af en kreditorændringsbestilling, hvor feltet ’Anvend til 

NemHandel’ er markeret. 

 

Denne rettighedsfejl er nu elimineret. 

Frigivet med build NS9.0.001 

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 INDFAK23. 

IN03081 'Låst af en anden bruger' fejl, ved semi-asynkron webservice kald 

Det er ifm. anvendelse af de semi-asynkrone kald (Straksbehandling = Nej) via 

GIS Webservicen konstateret, at disse kald er begyndt at fejle efter løftet til 

Navision Stat 9.0. GIS Webservicen returnerer fejlbeskeden 

 

"Handlingen kunne ikke fuldføres, fordi en record i tabellen GIS Webservice Batch Log var 

låst af en anden bruger. Prøv aktiviteten igen." 

 

Dette er nu rettet. 

Frigivet med build NS9.0.001 

IN03102 Der kan redigeres i GIS-data på trods af opsat editeringsspærring 

I forbindelse med løftet til Navision Stat 9.0 er det konstateret, at en opsat 

editeringsspærring på et GIS fagsystem ikke slår igennem. Det har helt konkret 

betydet, at det med de relevante rettigheder har været muligt at redigere i kreditor- 

og dennes betalingsoplysninger uden om DDI og uden om det pågældende GIS 

fagsystem. Fejlen er nu rettet. 

 

Enhver ændring af stamdata, der eventuelt er foretaget frem til fejlretning, vil 

kunne aflæses af ændringsloggen, såfremt denne er korrekt opsat jf. 

Økonomistyringsvejledningen i afsnittet ’Ændringslog’ 

Se også: https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-

regnskab/brugervejledninger/navision-stat-90/ under ’Finans’ 

Frigivet med build NS9.0.001 

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

https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/brugervejledninger/navision-stat-90/
https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/brugervejledninger/navision-stat-90/
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Køb - PM/NKS 

Nedenstående afsnit beskriver den integration, der er udviklet mellem udbetalingsfunktionaliteten 

i Navision Stat og Nemkonto (NKS). 

IN03077 Bankkontoafstemning via DBWS fejlede ved konti uden poster 

Ved overgang til DB Webservice ifm. NS9.0, er det konstateret, at indlæsning af 

bankkontoafstemningsfilen, for en kontogruppe indeholdende flere konti, blev 

fejlagtigt afbrudt, hvis der lå en eller flere konti i bankfilen, der ikke indeholdte 

afstemningsposter. Denne fejl er nu rettet, således at indlæsningen kan afvikles 

selv om der indlæses for konti uden poster - blot bliver der fortsat tjekket for 

korrekt saldo for alle bankkonti i filen. Dette sidste tjek fjernes i efterfølgende 

build, således at der alene tjekkes for korrekt saldo på de konti i filen, der rent 

faktisk indeholder poster.  

Frigivet med build NS9.0.001 

Køb – Integration til REJSUD2 

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

IN03074 Kørslen 'Forbered for RejsUd2' kan ikke fremsøges 

I NS9.0 kunne kørslen 'Forbered for RejsUd2' ikke afvikles fra 

brugergrænsefladen. Brugeren blev i stedet præsenteret for nedenstående fejl: 

 

 
 

Dette er nu rettet, så det er muligt at afvikle kørslen. 

Sti: Afdelinger/Opsætning/It-administration/Generelt/Afsnittet ’Opgaver’ 

Frigivet med build NS9.0.001 

IN03093 Forbered for REJSUD2 ignorerer kreditorer opsat med CVR - nr. 

Ved afvikling af kørslen ’Forbered kreditorer til REJSUD2’, var det ikke muligt at 

påføre ’Rejsekreditor’ markering på kreditorer, der er oprettet med både et CPR-

nr. og et CVR - nr. Dette er nu rettet.  

Frigivet med build NS9.0.001 

Opkrævningssystem (BS) 

Afsnitter herunder beskriver integrationen mellem Navision Stat og Nets, for så vidt angår 
afsendelse af opkrævninger fra Navision Stat til nets. 

IN03103 Manglende advisering på Nets opkrævninger 

Efter opgradering til NS9.0 bliver der i nogle tilfælde ikke dannet advisering på 

Nets opkrævninger, hvis den bogførte salgsfaktura ikke er stemplet med en 
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nummerserie.  Manglende udfyldelse af feltet nummerserie, ses typisk ved forkert 

opsatte skabeloner, anvendt ved modtagelse af salgsdokumenter via GIS. 

Dette forhold er nu håndteret i løsningen. 

Frigivet med build NS9.0.001 

Brugeradministration 

Nedenstående beskriver de ændringer der er foretaget i Navision Stat 

brugerkontrolfunktionaliteten, rettighedstildelingen og andre områder relateret til brugerstyring.  

IN03094 Opdatering af den statslige rettighedsfil 

Rettighedsfilen er opdateret for en implementering af følgende ændringer 

 

 Det er nu muligt at afslutte en debitorbestilling, hvor der er påført en 

debitorskabelon, hvor feltet ’Spærret’ indgår i skabelonen. Dette var ikke 

tidligere muligt. 

 

 Det er nu – i modsætning til tidligere – muligt at ændre indholdet i feltet ’CVR 

Nr.’ i forbindelse med en debitorbestilling ved indrapportering til ØSC’et. 

 

 Muligheden for at anvende RAPID IMPLEMENTATION funktionaliteten er 

nu af sikkerhedsmæssige årsager fjernet fra det akkumulerede rettighedssæt 

’ACC_KONSULENT’. Samtidigt er rettigheder, der normalt tildeles via 

rettighedssættet ’NS_OPS_GIS’, ligeledes fjernet fra ’ACC_KONSULENT’. 

 

Konsulenter, der har brug for adgang til RAPID IMPLEMENTATION og 

opsætning af GIS-funktionaliteten skal således have tildelt denne adgang 

særskilt. Se også https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-

regnskab/brugervejledninger/navision-stat-90/ under ’Brugeradministration’ 

og dokumentet ’Bestilling af rettigheder til Navision Stat for databaser 

serviceret af SAM.pdf’ 

 

Frigivet (og opdateret) med build NS9.0.001 

  

https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/brugervejledninger/navision-stat-90/
https://www.modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/brugervejledninger/navision-stat-90/
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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 9.1. 

 

Der er ingen ændringer ifm. frigivelse af build NS9.0.001 

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. 

 

Der er ingen ændringer ifm. frigivelse af build NS9.0.001 

 

Bilag B – Piloter 

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. 

 

Der er ingen formel pilot i forlængelse af build NS9.0.001, men build NS9.0.001 

installeres hos Erhvervsstyrelsen og Innovationsfonden 24 timer forud for alle 

øvrige Navision Stat databaser serviceret af SAM og hostet af SIT. 

 


