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Navision Stat 9.1

CSY/ØSY/CPS
25.04.18

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
NS9.0.003
NS9.0.004

1

Diverse fejlrettelser og mindre udviklingsønsker
på tværs af den samlede Navision Stat løsning.
Integration til de nye fællesstatslige HR og
BUDGET-systemer via nyt Centralt
integrationskoncept (CIS)

Frigivelsesdato
Pilot/officielt
30.01.18/31.01.18
26.02.18/27.02.18
22.03.18/23.03.18
25.04.18/26.04.18

Frigivet til Navision Stat databaser serviceret af SAM og hostet hos SIT i et Multitenancy koncept.

Side 2 af 21
Indholdsfortegnelse

Beskrivelse af ny Navision Stat funktionalitet............................................................... 4
Arkitektur & Generelle tværgående ændringer......................................................... 4
IN03156 Markering for ny releaseversion 9.1...................................................... 4
IN03101 Uhensigtsmæssighed i stakkeberegning ............................................... 5
IN03011 Fjernelse af standardrapport og anbefaling om rapportvalg ............. 5
IN03117 Kørsel flyttes til normal Navision Stat nummerserie ......................... 5
Abonnement .................................................................................................................. 6
IN02772 Genopretning af abonnementskort ...................................................... 6
Anlæg .............................................................................................................................. 6
IN02756 'Don. Udlignet af' angiver forkert finansløbenr. ................................. 6
IN03100 Opsat fordeling forhindrer bogføring af afskrivning ......................... 6
Finans, herunder integration til Statens Koncern System....................................... 6
IN03091 2018-ændringer til Indkøbskategori-fil ................................................. 6
IN03135 Sagsopgavenr. manglede på finansposten ............................................ 7
IN03084 Aflevering af sag og sagsopgave til SKS med finansposter ............... 7
IN03140 Synkronisering af SKS afstemningsposter i periode 13 ..................... 7
Indrapportering til ØSC ............................................................................................... 7
IN03087 Skift af kreditor mellem REJSUD og INDFAK ................................ 7
IN03090 Godkendelse af kreditorbestillinger fejlede i udvalgte scenarier ...... 8
Central integrationssnitflade, CIS ............................................................................... 9
IN02951 Central integration til nyt BUDGET system og nyt HR-system...... 9
Generisk integrationssnitflade, GIS ......................................................................... 10
IN03041 DDI Kreditorændringer overtog ejerskabet ved fagsystemet ......... 10
IN03050 Stakkevisning af delvist behandlede batches ..................................... 10
IN03081 'Låst af en anden bruger' fejl, ved semi-asynkron webservice kald 10
IN03102 Der kan redigeres i GIS-data på trods af opsat editeringsspærring 10
IN03121 Stabilisering af WS udveksling ved semi-asynkrone kald ................ 11
IN03129 Spærring for re-nummerering ved kladdeleverance fra fagsystem . 11
IN03144 Håndtering af CRM tabeller med ens værdi i ’Name’ og ’Caption’11
IN03146 Manuel behandling af GIS batch flyttes til systembruger ............... 12
Automatisk dokumentafsendelse.............................................................................. 14
IN03064 SE-nr. skal fremgå af salgsbilag – print og mail ................................ 14
IN03065 SE-nr. skal fremgå af elektroniske salgsbilag ..................................... 14
IN03119 SE-nr. skal fremgå af Digital Post salgsbilag ..................................... 14
Elektronisk fakturering .............................................................................................. 14
IN02994 Opdatering med OIOUBL Schematroner pr. 15.09.17 ................... 15
IN03001 Manglende kreditoropdatering ved accept af Rykker ...................... 15
Køb/salg ...................................................................................................................... 15
IN02845 Bogf. Fakturanr. tildeles forkert ved omdøbning af åbent bilag .... 15
Køb - PM/NKS .......................................................................................................... 15
IN03077 Bankkontoafstemning via DBWS fejlede ved konti uden poster... 15
IN03105 Fejlagtigt saldotjek ved indlæsning af bankkontoafstemning.......... 16
IN03120 Automatisk opdatering ved åbning af bankkontoafstemning ......... 16
IN03159 Udlæsning af udenlandske betalinger fejler via DBWS.................... 16
IN03167 Fejl ’Finanskladdelinje er tom’, ved indlæsning af indbetalinger .... 16

Køb – Integration til REJSUD2 ............................................................................... 17
IN03074 Kørslen 'Forbered for RejsUd2' kan ikke fremsøges ....................... 17
IN03093 Forbered for REJSUD2 ignorerer kreditor opsat med CVR - nr. . 17
Opkrævningssystem (BS) ........................................................................................... 17
IN03103 Manglende advisering på Nets opkrævninger ................................... 17
Brugeradministration .................................................................................................. 18
IN02961 Rapporten ’Brugerrettighedskontrol’ omdøbes ................................ 18
IN03056 Skærpet brugerkontrol – fase I ............................................................ 18
IN03056_01: Ny kontrolrapport som erstatning for brugerkontrolliste ....... 18
IN03056_02: Brugerkontrolliste fjernes fra brugergrænsefladen .................... 18
IN03056_03: Synkronisering mellem brugerkontrol-tabeller .......................... 18
IN03056_04: Eliminering af delt dataejerskab mellem BAM og NS ............. 19
IN03094 Opdatering af den statslige rettighedsfil til NS9.0.001..................... 19
IN03055 Ensretning af rettighedsfiler for stat og selvejer ............................... 20
IN03125 Opdatering af rettighedsfil til NS9.0.003 ........................................... 20
IN03141 Brugerkontrollog opdateres ikke i visse tilfælde ............................... 20
Bilag A – Opdateret dokumentation ............................................................................ 21
Brugervejledninger, kvikguides og generelle beskrivelser ..................................... 21
Skærmhjælp .................................................................................................................. 21
Bilag B – Piloter ............................................................................................................... 21
© 2018 Microsoft Corporation and Moderniseringsstyrelsen. All rights reserved.

Side 3 af 21

Side 4 af 21

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.
Arkitektur & Generelle tværgående ændringer

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.
IN03156 Markering for ny releaseversion 9.1
Løsningen er markeret for ny Navision Stat version NS9.1, 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 NS9.1 (NS9.0.004)
Bemærk, at versionslisten 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.

2

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.
IN03011 Fjernelse af standardrapport og anbefaling om rapportvalg
MS NAV standardrapport ’Afstem deb.- og kred.konti’, der jævnligt har angivet
fejlagtige differencer og som desuden har vist sig performancemæssigt ekstremt
langsom, fjernes nu fra menuen. I stedet henvises til statsrapporten ’Kontrol af
indirekte bogføring’ (Økonomistyring/Finans/Rapporter/Regnskabsopgørelse).
MS NAV standardrapporterne ’Debitor - saldo til dato’ og ’Kreditor - saldo til
dato’ indgik ligeledes i analysen, da de førhen medtog forkerte poster ift. indvalgt
slutdato. Dette har vist sig ikke længere at være tilfældet, hvorfor de bibeholdes i
produktet. Af performancemæssige hensyn anbefales det dog at anvende hhv.
Debitorafstemning - saldo til dato og Kreditorafstemning - saldo til dato.
Frigivet med build NS9.0.003.
IN03117 Kørsel flyttes til normal Navision Stat nummerserie
Kørslen ’Forbered kreditorer til REJSUD2’ er teknisk blevet flyttet fra den
midlertidige TOOL-nummerserie til nummerserien for Navision Stats
driftsobjekter. Ændringen har ingen betydning for funktionaliteten, men styrker
sikkerheden i build processen relateret til Navision Stat vedligeholdelse.
Frigivet med build NS9.0.003.
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Abonnement

Nedenstående afsnit beskriver ændringer i abonnementsfunktionaliteten som en
del af modulet ’Salg & Marketing’.
IN02772 Genopretning af abonnementskort
Ved ændring af stamdata på et abonnementskort eller en abonnementslinje, for
tidligere versioner af Navision Stat, slog ændringen ikke igennem på den
underliggende tabel. Dette afledte, at Abonnementskontrolrapporten var
mangelfuld, ved visning af tidligere oprettede abonnementer.
Hermed genoprettes via konvertering de mangelfulde abonnementskort for altid
korrekt visning af abonnementskontrolrapporten.
Frigivet med build NS9.0.003.
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.
IN03100 Opsat fordeling forhindrer bogføring af afskrivning
Med afskrivningsfordeling opsat på anlægskort eller anlægsbogføringsgruppe blev
der givet rettighedsfejl ved systemets automatiske bogføring af afskrivning op til
dato for en ekstraanskaffelse. Fejlen gives hermed ikke længere og korrekt fordelte
afskrivningsposteringer bogføres.
Frigivet med build NS9.0.003.
Finans, herunder integration til Statens Koncern System

Nedenstående afsnit beskriver ændringer til Finans som en del af Økonomistyringsmodulet,
herunder integration til Statens Koncern System, SKS.
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
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1710 Multifunktionsprintere med scan- og kopifunktion omdøbes til
Multifunktionsmaskiner og printere

Frigivet med build NS9.0.001
IN03135 Sagsopgavenr. manglede på finansposten
På bogførte salgsfakturaer og salgskreditnotaer dannet fra sagsmodulet, har der på
den tilhørende finanspost ikke være påført sagsopgavenr., men kun sagsnr.
Dette har gjort det umuligt at opdele posterne på nederste niveau.
Dette er nu rettet, således at den tilhørende finanspost/ressourcepost og varepost
får påført sagsopgavenr.
Yderligere bliver de eksisterende poster, hvor sagsopgavenr. mangler, konverteret
således at det korrekte sagsopgavenr., stemplea ned på posten.”
Frigivet med build NS9.0.003
IN03084 Aflevering af sag og sagsopgave til SKS med finansposter
Sagsnummer og sagsopgavenummer stemplet på finansposten vil fremadrettet
medtages i eksporten af finansposter til SKS. Dette af hensyn til visning af
sagsdata i den nye fællesstatslige BUDGET løsning.
Medtagelse af sagsnummer- og sagsopgavenummer-data fra finansposten vil ske
fra og med frigivelse af indeværende krav.
Frigivet med build NS9.0.003.
IN03140 Synkronisering af SKS afstemningsposter i periode 13
Synkronisering af SKS afstemningsposter skete ikke korrekt i periode 13, hvis der
både var bogført poster i periode 13.1 og 13.2.
Dette rettes hermed for en sikring af, at de afstemningsposter, der er tilgængelige i
Afstemningsoversigten stemmer med de poster, der er modtaget i SKS. Hermed
kan SKS afstemningen i Navision Stat afstemmes, uden at vise forkerte afvigelser.
Frigivet med build NS9.0.003.
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.
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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
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Central integrationssnitflade, CIS

IN02951 Central integration til nyt BUDGET system og nyt HR-system
Med NS9.1 frigives en ny central integrationsløsning (CIS) med inspiration i det
eksisterende GIS-koncept for fremtidig afsendelse af data fra Navision Stat til det
nye fællesstatslige HR system og det nye fællestatslige BUDGET-system.
Data afsendes fra Navision Stat regnskabet via nye CIS datastrømme, der kan
aktiveres efterhånden, som det enkelte regnskab overgår til udveksling med HR
og/eller BUDGET systemet. Dataleverancerne modtages i modtagersystemernes
partneraftaler i ØDUP via ØDUPS routningsfunktionalitet, hvor en leverance fra
et NS regnskab vil kunne modtages af flere modtagersystemer.
Herved etableres et nyt koncept, hvor en datastrøm nemt kan konfigureres i
Navision Stat for modtagelse af flere forskellige (nye) modtagersystemer i den
samlede systemportefølje ejet af Moderniseringsstyrelsen.

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Central
Integration
Frigivet med build NS9.0.004
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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.
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.

3

Kun stamdata og transaktionsdata (for en visning af betalingsstatus).
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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
IN03121 Stabilisering af WS udveksling ved semi-asynkrone kald
Ifm. med ændringen i logikken vedr. semi-asynkrone kald til 9.0.001, fejler alle
automatiserede GIS-integrationer for de regnskaber, hvor der er fortaget et semiasynkronkald, der ikke er fulgt op af et efterfølgende kald.
Fejlen er rettet med indeværende krav.
Frigivet med build NS9.0.003
IN03129 Spærring for re-nummerering ved kladdeleverance fra fagsystem
Det sikres med indeværende krav, at det som udgangspunkt ikke er muligt at renummerere bilagsnumre i en kladde, hvor kladdelinjer bliver leveret af et GIS
fagsystem, som er opsat med editeringsspærring, og hvor denne leverer
bilagsnummeret.
Denne indstilling kan kun fraviges via en opsætning, som alene kan foretages med
rollen NS_OPS_GIS.
Samtidigt er der med indeværende krav fjernet en uhensigtsmæssig fejlbesked, der
fremkommer i de tilfælde, hvor det er tilladt at re-nummerere.
Frigivet med build NS9.0.003
IN03144 Håndtering af CRM tabeller med ens værdi i ’Name’ og ’Caption’
CRM-tabellerne er ved Microsoft navngivet ens for så vidt angår ’Name’ og
’Caption’ ved engelsk sproglag. Dette gør, at der hverken kan indlæses batches via
GIS med engelsk sproglag eller opsætte automatiseret test på
indlæsningsfunktionaliteten.
Derfor er der nu ændret således, at GIS-indlæsningsfunktionaliteten ignorerer
CRM-tabellerne, der i forvejen ikke er åbne for GIS skrivninger.
Bemærk, at der aktuelt ikke findes aktive GIS-integrationer, der afvikles med
engelsk sproglag.
Frigivet med build NS9.0.004
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IN03146 Manuel behandling af GIS batch flyttes til systembruger
For at kunne behandle eller genbehandle en GIS4-fil, der mellemlander i en folder,
kræver det i dag, at regnskabsmedarbejderen har editeringsadgang til de
pågældende foldere, da det rent teknisk ikke er muligt at flytte filer uden denne
adgang5.
Da dette imidlertid giver mulighed for, at regnskabsmedarbejderen kan redigere i
GIS-filerne inden indlæsning i Navision Stat regnskabet, hvilket er særligt kritisk
ifm. de GIS integrationer, der fører til udbetalinger, implementeres nu en
obligatorisk stramning, der sikrer, at GIS batches kan behandles/genbehandles
direkte fra Navision Stat, uden at brugeren har adgang til de pågældende foldere.
Systemteknisk vil behandling af batchen fremover blive omdirigeret fra
regnskabsmedarbejderen til en systembruger - i dette tilfælde en NAS6-bruger via
opgavekøfunktionaliteten.
Handlingen ’Behandl batch’ på integrationsbatchen omdøbes samtidigt til
’Behandl batch via Opgavekø’.

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Generisk
Integration/GIS Importdatastrømme/Handlingen Batch/Fane START
Fremover vil der ved manuel behandling/genbehandling af en batch - eksempelvis
batch ’325’ i dette tilfælde - fås nedenstående meddelelse, som der trykkes OK til.

Systemet vil kortvarigt oprette en opgavekøpost, som bliver afviklet af den
opgavekø, som er sat op med den omtalte kategorikode. Behandling af batchen
udføres af den NAS-bruger, som afvikler den NAS instans, der er angivet på
GIS: Generisk integrationssnitflade, der anvendes ved udveksling mellem Navision Stat og lokale
fagsystemer.
5 Stramningen vil således kun få betydning for de integrationer, hvor der i dag sker en manuel
behandling af GIS batches, eller hvor der sker en genbehandling grundet behandlingsfejl
6 NAS: Navision Application Service, der anvendes ifm. den automatiserede udveksling af data.
4

opgavekøen. NAS-brugeren skal have adgang til GIS folderene, og dermed bliver
det overflødigt med regnskabsmedarbejderens adgang til disse.
Ifm. opgraderingen til NS9.1 oprettes automatisk en ny opgavekøkategorikode
’GIS’, der skrives til et nyt felt ’Opgavekøkategorikode’ i GIS
Integrationsopsætningen.

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Generisk
Integration/GIS Integrationsopsætning
Samtidigt oprettes en ny opgavekø GIS til behandling af GIS batches, hvor
hostingleverandøren efterfølgende skal angive NAS instans på opgavekøen samt
foretage en genstart af NAS, da disse dele ikke kan datakonverteres.

Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Opgavekø/Opgavekøer.
Frigivet med build NS9.0.004.
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Automatisk dokumentafsendelse

Afsnittet herunder beskriver de ændringer, der er relateret til afsendelse af
salgsdokumenter via enten: Almen post, e-mail, elektronisk fakturering eller
Digital Post (e-Boks)
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.
Frigivet med build NS9.0.002.
IN03119 SE-nr. skal fremgå af Digital Post salgsbilag
Navision Stat understøtter nu en angivelse af værdi i elementet ’SE Nr.’ i
salgsdokumenter, der sendes via Digital Post.
Frigivet med build NS9.0.003.
Elektronisk fakturering

Afsnittet herunder beskriver de ændringer, der er relateret til udveksling af enten
indgående eller udgående handelsbilag via NemHandel (elektronisk fakturering).
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IN02994 Opdatering med OIOUBL Schematroner pr. 15.09.17
Digitaliseringsstyrelsen frigav den nyeste version af OIOUBL Skematron
valideringen den 15. september 2017. Denne nye version installeres hermed på
Navision Stats transportlag.
Installationen afleder ikke behov for rettelser, hverken i selve funktionaliteten,
eller i nogen opsætning i Navision Stat. Der vil ikke være nogen ændret
brugeroplevelse. https://www.digitaliser.dk/resource/3718578
Frigivet med build NS9.0.003.
IN03001 Manglende kreditoropdatering ved accept af Rykker
Ved accept af modtaget elektronisk rykker, indeholdende gebyr, skete der tidligere
ikke en opdatering af betalingsoplysningerne på kreditors stamdata og
købskladdelinjens betalingeroplysninger, selvom, der var valgt ’Automatisk
opdatering af kreditor’ på E-bilagsopsætningen. Dette er nu rettet.
Frigivet med build NS9.0.004.

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
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
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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 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
IN03120 Automatisk opdatering ved åbning af bankkontoafstemning
Ved åbning af bankkontoudtog i den automatiske bankkontoafstemning via DB
Webservice, er det nu muligt i en proces at åbne og afstemme udligningsposter,
svarende til manuelt at køre ’Afstem kontoudtog’. Der er i denne anledning
tilføjet et nyt punkt under Bankkto. afstemning – oversigten, under Proces i
Handlingsbåndet, der er navngivet ’Rediger og afstem via Webservice’. Dette
punkt skal vælges i steder for ’Rediger’ og ’Vis’. Dette valg sikrer, at poster, der er
relateret til to forskellige SKB konti automatisk udlignes.
Frigivet med build NS9.0.003
IN03159 Udlæsning af udenlandske betalinger fejler via DBWS
Ved afsendelse af betalinger via Danske Bank Webservice, blev der sendt både
kort og lang advisering med på udenlandske betalinger ifm. anvendelse af
betalingsmetode 1150100. Banken kan kun modtage en advisering og betalingerne
blev derfor afvist. Dette er nu rettet så kort advisering som er lig med ’Modtaget
reference’ ikke sendes med til banken, når betalingen er til udlandet.
Samtidig er der foretaget et par finjusteringer i bankopsætningsfilen til DBWS, der
sikrer, at Danske Bank får så valide data så muligt.
Frigivet med build NS9.0.004
IN03167 Fejl ’Finanskladdelinje er tom’, ved indlæsning af indbetalinger
I nogle tilfælde modtages fejlmeddelelsen ”Finanskladdelinje er tom”, når der
indlæses indbetalinger i den automatiske bankkontoafstemning. Fejlen opstår kun
når der anvendes Collection Management til netsopkrævninger, og kun i
regnskaber, der har mere end een Nets aftale og hvor en debitor får en
opkrævning fra begge aftaler og debitor efterfølgende slår indbetalingerne
sammen.

Ved indlæsning af indbetalingsfilen i bankkontoafstemningen, søges der efter
poster til udligning, men da indbetalingsposten nu er en samlet indbetaling af flere
opkrævninger, hvoraf nogle af posterne ligger i Indbetalingskladde, blokeres for
indlæsning.
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Den nye rettelsen sikrer, at alle poster indlæses, uanset om flere poster slås
sammen. Indbetalingslinjer, der tidligere fejlede, bliver nu liggende i afstemningen
som uafklaret, og kan efterfølgende håndteres manuelt.
Frigivet med build NS9.0.004
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 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
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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
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.
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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
IN03056_04: Eliminering af delt dataejerskab mellem BAM og NS
Der spærres nu for direkte editering i felterne ’Fulde navn’, ’Ansvarlig’ og ’Enhed’
i Bruger- og Rettighedsloggen i Navision Stat.
Ønsker man at ændre i feltet ’Fulde navn’ skal dette ske via AD (Access Directory
hos hostingleverandør) og BAM7 og/eller Brugerkortet direkte i Navision Stat.
Værdierne i feltet ’Ansvarlig’ og ’Enhed’ bliver fremadrettet overført fra BAM,
hvor disse også skal ændres, hvis man ønsker en ændring.
Sti: Afdelinger/Opsætning/It-administration/Brugerkontrol/Opsætning
Frigivet med build NS9.0.004
IN03094 Opdatering af den statslige rettighedsfil til NS9.0.001
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’
og dokumentet ’Bestilling af rettigheder til Navision Stat for databaser
serviceret af SAM.pdf’
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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
IN03125 Opdatering af rettighedsfil til NS9.0.003
I rettighedsfilen til NS9.0.003 er nedenstående rettet:




Tidligere var der en del mangler i rettighedssættene
NS_OESC_BASIS_REDUC og NS_OESC_EJDIM_ADM i forhold til
de nye objekter i NS9.0. Dette er nu rettet.
Der var ikke tidligere muligt at afvikle rapporten ’Kontrol af indirekte
bogføring’ med en af basisrettighedssættene. Dette er nu rettet.
Der var ikke tidligere muligt at danne finansposter med rettighedssættet
SELV_REGN_MEDARB, da der manglede rettigheder til objektet
’GenJnlPostLineSubscr’. Dette er nu rettet.

IN03141 Brugerkontrollog opdateres ikke i visse tilfælde
I tilfælde, hvor brugere var registreret som de-aktiverede, var det ikke muligt at
åbne Brugerkontrolloggen via menuen, idet synkroniseringen med brugertabellen
ikke kunne gennemføres korrekt. Dette er nu rettet.
Frigivet med build NS9.0.003.
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Bilag A – Opdateret dokumentation
Brugervejledninger, kvikguides og generelle beskrivelser

Listen herunder angiver de vejledninger, der er opdateret eller introduceret, med udgangspunkt i
ændret eller ny funktionalitet i Navision Stat 9.1.











Brugervejledning til Brugeradministration
Kvikguide for beskrivelse af kø-indikatorer
Rapportoversigt i Excel
Rettigheder – Excel-baseret opslagsværk
Brugervejledning til Sager
Brugervejledning til Økonomistyring
Generel beskrivelse af Navision Stat
Generel beskrivelse af Generisk integration (GIS)
Brugervejledning til Generisk integration (GIS)
Generel beskrivelse af Central integration (CIS)8

Skærmhjælp

Moderniseringsstyrelsen har opdateret skærmhjælpen til NS9.1 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.

Bilag B – Piloter
Alle udviklingskrav er testet ad flere omgange ved Navision Stat udviklingsenheden, hvorefter
de builds, som NS9.1 udgøres af, løbende er installeret i drift hos udvalgte piloter.
Build NS9.0.001 blev installeret hos Erhvervsstyrelsen og Innovationsfonden 24
timer forud for alle øvrige Navision Stat databaser med MODST systemansvar og
hostet af SIT.
Build NS9.0.002, NS9.0.003 og NS9.0.004/NS9.1 blev installeret hos
Erhvervsstyrelsen 24 timer forud for alle øvrige Navision Stat databaser med
MODST systemansvar og hostet af SIT.

Udarbejdes i løbet af maj 2018, parallelt med de første piloter på det nye fællesstatslige
budgetsystem, hvor CIS skal anvendes første gang.
8

