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Navision Stat 9.1

CSY/ØSY/CPS
28.02.18

Nyt i Navision Stat
Nedenstående beskriver den samlede mængde af funktionalitetsændringer mellem
Navision Stat 9.0 og 9.1, frigivet over følgende builds1:
Build

Primært indhold

NS9.0.001

Fejlrettelser i relation til: REJSUD2, Danske Bank
Webservice, nets og GIS integrationen.
Første fase af nyt koncept for brugerkontrol.

NS9.0.002

1

Frigivelsesdato
Pilot/officielt
30.01.18/31.01.18
26.02.18/27.02.18

Frigivet til Navision Stat databaser serviceret af SAM og hostet hos SIT i et Multitenancy koncept.
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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 9.0.001
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/Itadministration/Versionsstyring (VMS)/Versionsoversigt
Frigivet med build NS9.0.001
IN03097 Markering for by buildversion 9.0.002
Løsningen er markeret for ny Navision Stat version NS9.0.002, såfremt, der klikkes på
Applikationsmenu/Hjælp/Om Dynamics NAV.
Versionen fremgår ligeledes af ’Versionsoversigten’, som findes via: Afdelinger/Opsætning/Itadministration/Versionsstyring (VMS)/Versionsoversigt.
Bemærk, at versionslisten fra og med NS9.0.002 nu først opdateres, når både objekter OG
tilhørende konvertering er udført, i modsætning til tidligere, hvor versionoversigten blev
opdateret allerede første gang regnskabet blev åbnet efter objektopdatering.
Kolonnen ’Antal af Objekter’ er ligeledes fjernet fra versionsoversigten, da antalsberegningen
ikke giver mening efter skift til løbende opdatering i produktion (Continius Delivery).
Frigivet med build NS9.0.002.
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Blå firkant med hvid trekant – øverst til venstre.
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IN03101 Uhensigtsmæssighed i stakkeberegning
Stakken ’Mislykkede Udg. Salgsdokumenter’ der figurerer i rollecentrene:




Navision Stat standard
ØSC Kunde
ØSC Regnskab

er omdøbt til: ’Mislykkede Udg. Salgsdokumenter (E-Bilag)’.
Stakken er blevet tilpasset således, at den udelukkende beregner E-Bilag
dokumenter.
Derudover, er der for samme rollecentre, tilføjet en ny stak, som kan indvælges:
’Mislykkede Udg. Salgsdokumenter (Digital Post)’. Denne stak beregner
udelukkende Digital Post dokumenter.
Denne opsplitning er foretaget, for at undgå de tidligere differencer mellem den
beregnede værdi for stakken og listevisningen
Frigivet med build NS9.0.002.
Anlæg

Nedenstående afsnit beskriver ændringer til Anlæg som en del af
Økonomistyringsmodulet.
IN02756 'Don. Udlignet af' angiver forkert finansløbenr.
Ved neutralisering af anlægsposteringer på donerede anlæg, hvilke foretages
automatisk jf. opsætning af anlægsbogføringsgruppen, blev forkert finansløbenr.
anført i felt 'Don. Udlignet af’. Dette er nu rettet. Med kravet indgår ligeledes
datakonvertering for genopretning af fejlagtige data.
Frigivet med build NS9.0.002.
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/opdateringernyheder/
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
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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.
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.
IN03041 DDI Kreditorændringer overtog ejerskabet ved fagsystemet
Når der foretages en ændringsbestilling på en kreditor via DDI, så sker der i dag
en overskrivning af værdierne i felterne afsendersystem og afsenderID med
OES_OESC på kreditors bankkort. Dette giver efterfølgende problemer, når GIS
fagsystemet forsøger at opdatere kreditoren, der oprindeligt blev oprettet af
fagsystemet.
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Kun stamdata og transaktionsdata (for en visning af betalingsstatus).
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Dette er nu rettet, således at der ved ændringsbestilling via DDI sker en
fastholdelse af GIS fagsystemets oprindelige stemplingerne og dermed kreditorens
tilhørsforhold til GIS fagsystemet.
Frigivet med build NS9.0.002
IN03050 Stakkevisning af delvist behandlede batches
Stakken ’Fejlende GIS integrationsbatches’ er nu blevet udvidet således, at den
ikke blot viser batches med status ’Behandlingsfejl’, som tidligere, men nu
ligeledes viser batches med status ’Importfejl’ og status ’Delvist behandlet’
Samtidigt er der introduceret mulighed for at markere batches som håndteret,
hvorefter de frasorteres fra stakkevisningen på rollecentret.
Frigivet med build NS9.0.002
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 kreditorog 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-ogregnskab/brugervejledninger/navision-stat-90/ under ’Finans’
Frigivet med build NS9.0.001
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Elektronisk fakturering

Afsnittet herunder beskriver de ændringer, der er relateret til udveksling af enten
indgående eller udgående handelsbilag via NemHandel (elektronisk fakturering).
IN03064 SE-nr. skal fremgå af salgsbilag – print og mail
Salgshandelsrapporter dannet direkte via Navision Stat har indtil nu kun udskrevet
CVR - Nr.
Hvis en institution derfor var registreret med SE-nr. forskelligt fra CVR-Nr.,
oplyste man ikke korrekt momsregistreringsnummer. Nu udskrives både CVR-Nr.
og SE-nr.
På engelsksprogede bilag bliver værdierne navngivet med hhv. ’Company ID’ og
’VAT Registration No.’
’Værdien for SE-nr.’/’ VAT Registration No’. bliver præfixet med virksomhedens
’Lande-/områdekode’.
Nærværende rettelse omfatter:





6007014 Salgskreditnota NS
6007015 Rykkermeddelelse NS
6007017 Kontoudtog NS
6007023 Salgsfaktura NS

Bemærk! Ved opgradering udfyldes et eventuelt tomt ’SE Nr.’ felt på
’Virksomhedsoplysningerne’ med værdien fra ’CVR-Nr.’ ligeledes fra
’Virksomhedsoplysninger’
Frigivet med build NS9.0.002.
IN03065 SE-nr. skal fremgå af elektroniske salgsbilag
Navision Stat understøtter nu en angivelse af værdi i elementet ’SE Nr.’ i
udadgående E-bilag dokumenter, der sendes via NemHandel.
Værdien tages fra feltet ’SE Nr.’ på ’Virksomhedsoplysninger’. Ændringen
indføres som et resultat af lovkrav og fordi der i stigende grad opleves
efterspørgsel på en angivelse af SE Nr.
I en senere opdatering medtages ligeledes en visning af SE Nr. i
handelsdokumenter, der sendes via Digital Post.
Bemærk! Ved opgradering udfyldes et eventuelt tomt ’SE Nr.’ felt på
’Virksomhedsoplysningerne’ med værdien fra ’CVR-Nr.’ ligeledes fra
’Virksomhedsoplysninger’
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Hvis din institutionen har et SE Nr., der afviger fra CVR Nr., og som ikke er
opsat, skal I selv foretage en efterfølgende opsætning af SE nummeret.
Frigivet med build NS9.0.002.

Køb/salg

Afsnittet beskriver de ændringer, der er fælles for både køb og salg funktionalitet
IN02845 Bogf. Fakturanr. tildeles forkert ved omdøbning af åbent bilag
Der er foretaget en fejlrettelse på den måde der tildeles et nummer fra
nummerserien.
Der blev tidligere udtaget to numre fra nummerserien, i de tilfælde, hvor brugeren
ved en fejl skrev direkte i Nummer-feltet på dokumentet, og hvor brugeren
efterfølgende vælger nej til at recorden skal omdøbes. I dette tilfælde opstod der et
hul i nummerserien på det bogførte dokument. Fejlen er nu rettet.
Sti: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling
Sti: Afdelinger/Salg & marketing/Ordrebehandling
Frigivet med build NS9.0.002
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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
IN03105 Fejlagtigt saldotjek ved samlet indlæsning af bankkontoafstemning
Ved samlet kontopost indlæsning via DB WS, forud for den automatiske
bankkontoafstemning, tjekker indlæsningen på om bankkontienes saldo er
korrekte. Indlæsningen tjekkede imidlertid også saldoen på bankkonti, hvor der
ingen bevægelser var, hvilket gav problemer ved indlæsning.
Derfor er der nu rettet således, at der ved indlæsningen, ses bort fra saldotjekket
på bankkonti uden bevægelse. Saldotjekket fastholdes således kun for bankkonti
med bevægelse.
Frigivet med build NS9.0.002
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
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IN03093 Forbered for REJSUD2 ignorerer kreditor 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 CPRnr. 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
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.
IN02961 Rapporten ’Brugerrettighedskontrol’ omdøbes
Rapporten Brugerrettighedskontrol er omdøbt til ’Rettighedskombinatorik’, med
en navngivning, der i højere grad end tidligere, svarer til formålet med rapporten.
Valgmuligheden ’Vis brugere der både kan klarmelde og bogføre’ er fjernet i
anfordringsbilledet til rapporten, hvilket betyder at rapporten ikke længere viser,
de brugere der har rettighed til både at klarmelde og bogføre.
Dette er fjernet idet adskillelsen ikke længere giver mening.
Sti: Afdelinger/Opsætning/It-administration/Brugerkontrol/Rapport og analyse
Frigivet med build NS9.0.002.
IN03056 Skærpet brugerkontrol – fase I
Formålet med nedenstående delkrav er at sikre at brugerkontrollen fremadrettet
sker direkte på brugertabellen, og dermed fanger alle brugeroprettelser, uanset,
hvordan brugeren er oprettet. Der vil efterfølgende ske yderligere tilpasninger,
der ligeledes inkluderer relationen mellem Navision Stat og
Brugeradministrationsmodulet, BAM.
IN03056_01: Ny kontrolrapport som erstatning for brugerkontrolliste
Brugerkontrollisten og Bruger kontrollisterapporten er blevet erstattet af en ny
rapport, som hedder ’Bruger- og Rettighedskontrol’. Denne viser en liste over
samtlige brugere på databasen, eller indenfor det enkelte regnskab, og det er
muligt at skrive eventuelle anmærkninger og godkende, når rapporten er
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udskrevet. Formålet er at benytte rapporten som dokumentation for, at alle
brugernes adgange er kontrolleret og godkendt.
Sti: Afdelinger/Opsætning/It-administration/Brugerkontrol/Rapport og analyse
IN03056_02: Brugerkontrolliste fjernes fra brugergrænsefladen
Det er ikke længere muligt at tilgå ’Brugerkontrollisten’ eller ’Bruger
kontrollisterapporten’ fra brugergrænsefladen. Dette har haft den afledning at
menu-overskriften ’Lister’ heller ikke længere kan ses i brugergrænsefladen.
Sti: Afdelinger/Opsætning/It-administration/Brugerkontrol
IN03056_03: Synkronisering mellem brugerkontrol-tabeller
Der er foretaget en omdøbning af menupunktet ’Brugerkontrolliste – Opsætning’,
til det mere retvisende ’Bruger- og Rettighedslog’.
’Bruger- og Rettighedslog’ er blevet ændret, i forhold til tidligere, idet det nu er
muligt at se nye brugere og de rettighedssæt der er tildelt, og de rettighedssæt som
er blevet fjernet fra en eksisterende bruger. Ydermere er det muligt at se brugere
som er blevet slettet fra databasen.
Aktuelle brugere og rettighedssæt i databasen vises med sort, og slettet brugere og
rettighedssæt i databasen vises med rødt.
Sti: Afdelinger/Opsætning/It-administration/Brugerkontrol/Opsætning
Frigivet med build NS9.0.002
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-ogregnskab/brugervejledninger/navision-stat-90/ under ’Brugeradministration’
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og dokumentet ’Bestilling af rettigheder til Navision Stat for databaser
serviceret af SAM.pdf’
Frigivet (og opdateret) med build NS9.0.001
IN03055 Ensretning af Rettighedsfiler for stat og selvejer
Fra og med NS9.0.002, vil der kun være én rettighedsfil til både statslige brugere
og brugere i selvejersektoren under Undervisningsministeriet, hvor der tidligere
har været en fil til hver brugertype.
Den nye samlede rettighedsfil, vil teknisk set svare til den tidligere
selvejerrettighedsfil, der ligeledes indeholdte rettigheder tilsvarende statsfilen.
Derfor er følgende rettighedssæt nu tilgængelige for alle brugere:





NS_SALG
NS_SALG_2
NS_SALG_3
SELV_REGN_MEDARB

Desuden kan rettighedssættet NS_OEKONOMI ikke længere oprette og redigere
nummerserier. For justering af nummerserie skal der i stedet anvendes
NS_OPS_FIN.
Samtidigt kan rettighedssættet NS_OPS_FIN, nu redigere den decentrale
indrapporteringsopsætning
Frigivet (og opdateret) med build NS9.0.002
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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 og NS9.0.002.
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 og NS9.0.002.

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.
Build NS9.0.001 installeres hos Erhvervsstyrelsen og Innovationsfonden 24 timer
forud for alle øvrige Navision Stat databaser med MODST systemansvar og
hostet af SIT.
Build NS9.0.002 installeres hos Erhvervsstyrelsen 24 timer forud for alle øvrige
Navision Stat databaser med MODST systemansvar og hostet af SIT.

