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Nyt i Navision Stat 
 
Nedenstående beskriver den samlede mængde af funktionalitetsændringer mellem 
Navision Stat 9.1 og 9.2, frigivet over følgende builds1: 
  
Build Primært indhold Frigivelsesdato 

Pilot/officielt 
NS9.1.001 Mulighed for modtagelse af medarbejderdata via 

GIS fra det nye fællesstatslige HR-system. 
30.05.18/31.05.18 

NS9.1.002 Mulig omlægning af CVR-integration fra CVR 
Online 3.0 til ElasticSearch 

27.06.18/28.06.18 

NS9.1.003 Ny generisk datostyring for afvikling 
kørsler 

af rapporter og 30.08.18/31.08.18 

NS9.1.004 Forberedelse for forbedret integration mellem 
rejsekreditor i Navision Stat og bruger på RejsUd2 

26.09.18/31.10.18 

NS9.1.005 

 
 

Understøttelse for modtagelse via PEPPOL 
Nyt sløringsværktøj for sløring af testdata 

30.10.18/31.10.18 

 

                                                 
1 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 9.1 og 9.2, 
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. 

IN03194 Kørselsrapport ’Opret kreditorer som rejsekreditor’ nedlægges 
Overflødig kørselsrapport’ Opret kreditorer som rejsekreditor’ er fjernet fra stien: 
Afdelinger/Opsætning/IT-administration/Generelt. Kørslen fjernes, da der til Navision Stat 
9.0 er frigivet en ny og bedre kørselsrapport ’ Forbered kreditorer til RejsUd2’.  
Frigivet med build 9.1.002. 

IN02953 Ny CVR-integration baseret på ElasticSearch 
Opslag til CVR-registreret via CVR Online 3.0 hos Erhvervsstyrelsen ophører 
december 2018, hvorfor CVR-integrationen i Navision Stat omlægges.  
 
Med denne opdatering introduceres derfor ny Navision Stat integration til 
Erhvervsstyrelsens nye ’ElasticSearch’-løsning.  
 
Brugergrænsefladen i Navision Stat fastholdes, dog udvidet med returnering af 
oplysninger om mailadresse.  
 
Ved aktivering af den nye løsning i Navision Stat de-aktiveres den tidligere løsning 
automatisk2. 
 
Den nye løsning opsættes via Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/CVR 
integration /CVR Opsætning  
 
Bemærk at påkrævet brugernavn og adgangskode skal indhentes hos 
Erhvervsstyrelsen via cvrselvbetjening@erst.dk. Bemærk i øvrigt, at den nye 
løsning er gratis for alle virksomhedsformer. 
Frigivet med build 9.1.002. 
  

                                                 
2 Den gamle løsning vil senere blive fjernet helt med krav IN03198. 

mailto:cvrselvbetjening@erst.dk
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IN03052 Generisk datostyring for afvikling af rapporter og kørsler 
Rapportudtræk kan i NAV standard planlægges ad hoc via ’Udskriv’ på rapportens 
anfordringsbillede eller opsættes som gentaget opgavekøpost via: 
Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/ Opgavekø/Opgavekøposter, hvor 
rapportens anfordringsbillede opsættes via handling ’Siden Rapportanmodning’.  
 
Resultatet kan udtrækkes som PDF, Word, Excel, udskrift eller ”Kun 
behandling”. Men datofilteret kunne ikke opsættes generisk, eksempelvis for 
udtræk pr. senest lukkede periode. Dette betød, at man tidligere har skullet ændre 
anfordringen før hver gentagelse af opgaven, hvis man ønskede periodiske 
rapportudtræk. Herudover skulle en opgavekøpost som minimum gentages pr. 
uge. 
 
Nu introduceres ’Generisk datostyring for afvikling af rapporter og kørsler’ til månedlige 
opgaver, det være sig codeunits, kørsler eller rapporter, hvor senest lukkede SKS-
periode eller fast månedlig dag afgør igangsætning af opgave.  
 
Hvis den månedlige opgave er et rapportudtræk, defineres datofilter 
fuldautomatisk. Her gives mulighed for at definere startdato som periodens 
startdato (standardindstilling), rapporteringsårets startdato eller uden startdato 
(blank). Slutdato er altid sidste dag i den netop afsluttede periode. Den ny 
funktionalitet er placeret på nyt oversigtspanel kaldet ’Månedskørsel’ på kort til 
opgavekøpost, mens valg af månedsrapportens startdato er et nyt felt under 
eksisterende oversigtspanel ’Rapportparametre’ sammesteds. Den færdige rapport 
lægger sig i bestillerens rollecenters rapportindbakke. 
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Rapportens parametre skal defineres i xml ud fra rapportens datatabeller. Denne 
xml skal dannes af bruger ved oprettelse af opgavekøpost ved tryk på OK på 
anfordringsbilledet, som kaldes automatisk når man afslutter opsætningen ved at 
angive status som ’Klar’. Bruger bliver bedt om dette én gang pr. rapport pr. 
opgavekøpost. 
 
Ved oprettelse af ny månedsrapport i opgavekøpost skal man desuden være 
opmærksom på, om evt. filtre (med SaveValues) hænger på brugeren. Hvis man 
skal være 100 % sikker på, at alle filtre er nulstillet, kan man slette filen 
PersonalizationStore.xml under 
C:\Users\<bruger)\AppData\Roaming\Microsoft\Microsoft Dynamics NAV.  
 
Filter på dato er dog underordnet, da funktionaliteten netop altid giver denne 
parameter. 
 
Frigivet med build  9.1.003. 

IN03200 Ny webservice invoker for integration til eksterne webservices 
Der frigives ny generisk webservice invoker, der fremadrettet vil kunne bruges til 
at integrere imod multible eksterne webservices. I første omgang anvendes 
løsningen for en understøttelse af den nye CVR integration baseret på 
ElasticSearch. Se også IN02953. 
Frigivet med build 9.1.002. 

IN03223 Skærpet adgang til supportrollecentret 
Der er foretaget en begrænsning af rettighederne til supportrollecenteret, der 
sikrer, at kun brugere med NS_SUPPORT, kan få vist objektoversigten. 
Adgangen kan således IKKE overstyres ved SUPER-brugere. 
 
Bemærk, at man fortsat skal logge på med profil-id ’SUPPORT OG ADMINISTRATION’ for 
at tilgå den funktionalitet, der præsenteres i supportrollecentret. 
Frigivet med build 9.1.003. 

IN03241 Udfyldelse af EU-lande-/områdekode 
Til opslag i VAT Information Exchange System (VIES) for validering af EU-
momsnummer skal EU-lande-/områdekode være udfyldt med det enkelte EU-
medlemslands ISO alfa2-landekode.  
 
Kravet indeholder alene datakonvertering for de 28 EU-lande eller det antal, der 
måtte være oprettet i forvejen i det enkelte regnskab. Kørslen opererer med den 
forudsætning, at kode i oversigt Lande/områder i forvejen er oprettet netop med 
ISO alfa2-landekode. 
Frigivet med build 9.1.005. 
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IN03158 Nyt slørings/anonymiseringsværktøj aht. GDPR 
Der er udviklet en ny periodisk aktivitet ’Anonymisering/Sletning af data’, som 
via en kørsel gør det muligt at anonymisere og/eller slette stam- og 
transaktionsdata, således at man ikke kommer til at sprede personoplysninger, 
uden en bevidst stillingtagen. 
Det er ikke alle data, der omfattet af kørslen, men personhenførbart data for 
Debitor, Kreditor, Ressource, Medarbejder inkl. HR Medarbejder og 
Ansættelsesforhold er inkluderet i denne første version af kørslen. 
 
Sti: Afdelinger/Opsætning/It-administration/EU Persondataforordning/ 
Anonymisering/Sletning af data   
Frigivet med build 9.1.005. 

Abonnement 
Nedenstående afsnit beskriver ændringer i abonnementsfunktionaliteten som en 
del af modulet ’Salg & Marketing’. 
 
[Der er ingen ændringer til området] 

Anlæg 
Nedenstående afsnit beskriver ændringer til Anlæg som en del af 
Økonomistyringsmodulet. 
 
[Der er ingen ændringer til området] 

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. 

IN02415 Udvidelse af feltlængden i udvekslingen mellem SKS og NS 
I SKS kan felterne ’DelregnskabKortNavn’ og ’RegnskabskontoKortNavn’ 
indeholde 45 karakter, men undervejs i udvekslingen med Navision Stat blev 
begge disse felter beskåret til 30 tegn, selvom Navision Stat er forberedt for 
feltlængder på op til 50 tegn for modtagelse af de tilsvarende felter, givet ved ’SKS 
Delregnskaber. Beskrivelse’ og ’SKS Kontoplan.Navn’. 
 
Derfor er udvekslingen justeret således, at udvekslingen mellem SKS og Navision 
Stat nu understøtter, at SKS sender data igennem for de 2 felter med op til 50 
tegn. 
Frigivet med build 9.1.002  
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SKS kontonavneændringer overføres nu uden ny kontoforekomster 
Parallelt hermed, er der i juni foretaget en ændring internt i SKS, der betyder, at 
navneændringer på SKS konti i SKS, der sendes via ØDUP til Navision Stat, 
oversendes som en opdatering af den eksisterende forekomst. 
 
Tidligere har navneændringer afledt en ny forekomst af SKS kontoen baseret på et 
nyt datointerval, hvilket gav problemer i selvejersektoren, for de institutioner, der 
ikke samtidigt abonnerede på SKS perioder. 

IN03213 Kontrol af indirekte bogføring viser fejlagtige bankdifferencer 
Rapporten 'Kontrol af indirekte bogføring' medtog tidligere en fejlagtigt visning af 
tømninger/inddækninger på SKB som direkte bogført.  
 
Derfor tilføjes nu, hvor ’Kontotype’ lig ’Bankkonto’, en yderligere en kontrol for, 
om Modkonto og Kildenr. er lig hinanden, hvorved de førnævnte poster 
frasorteres i visningen. 
 
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Rapporter/Regnskabsopgørelse 
Frigivet med build 9.1.002  

IN03217 Fejl i 'Udlæs finansposter til Intrastatfil' 
Rapporten 'Udlæs finansposter til Intrastatfil' har ikke virket efter opgradering til 
NS9.0. Det har ikke bl.a. ikke været muligt at danne Excelarket med uddata, og 
kontonummerfilteret i anfordringsbilledet har kun kunnet tage 20 karakterer. 
Dette er nu rettet. 
Frigivet med build 9.1.003 

IN03124 Efterposter bliver overført som normalposter ved eksport til SKS 
Efterposter vedrørende periode 13 blev tidligere overført som normalposter, når 
de blev sendt fra Navision Stat via ØDUP til SKS. Dette er nu rettet, så følgende 
er gældende:  
 
• De finansposter der er stemplet med typen Primo, Fejl, Ressort og Normal, hvor der ikke er 

markering i efterpost, tildeles posteringstypen ’p’, ’f’, ’r’ og ’n’, ved overførsel til SKS. 
 
• De finansposter der er stemplet med typen Primo, Fejl, Ressort med markering i feltet efterpost 

for periode 13, tildeles posteringstypen ’p’, ’f’, ’r’, ved overførelse til SKS. 
 
• De finansposter der er stemplet med typen Normal med markering i feltet efterpost, tildeles 

posteringstypen ’e’ ved overførelse til SKS. 
 
Frigivet med build 9.1.005. 
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IN02815 Stakkeberegningen af Mislykkede salgsdokumenter 
To stakke, der viste mislykkede salgsfaktuaer/-kreditnotaer hhv. afsendt som E-
Bilag og Digital Post, har været fejlagtige og er derfor nu nedlagt til fordel for én 
ny beregnet stak: Antal mislykkede salgsdokumenter. Heraf fremgår det samlede antal i 
afsendelse mislykkede salgsdokumenter, hvad enten det enkelte bilag er afsendt 
som E-Bilag eller Digital Post. Herefter tilgår brugerne manuelt oversigterne: 
 

• Bogf. salgsfakturaer 
• Bogf. salgskr.notaer 
• Udstedte kontoudtog 
• Udstedte rykkere 

 
via hovedmenu Bogførte dokumenter, hvor filtrering på Afsendelsesstatus med 
værdi Mislykket anvendes for videre sagsbehandling, ex. med brug af handling 
’Håndter manuelt’ på det enkelte bilag. 
 
Ifm. indlæsning af build sættes Mislykkede dokumenter med forfald t.o.m. år 2017 
til status ’Manuelt’. 
Frigivet med build 9.1.005. 

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. 

IN03267 Omkostningstypekode tilføjes på Kreditorbestillingen i DDI. 
Omkostningstypekoden tilføjes på kreditorbestillingen i DDI, således at 
institutionerne kan angive en omkostningstypekode, inden bestillingen godkendes 
og sendes til accept i Statens Administration. Det er desuden muligt at ændre 
omkostningstypen på eksisterende kreditorer via en ændringsbestilling i DDI’en. 
Omkostningstypekoden bruges ved udenlandske betalinger til at angive, hvordan 
omkostninger til afsender- og modtagerbanken skal fordeles.  
 
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Indrapportering til ØSC/Bestillinger/Opret 
Bestilling/kreditor.  
 
Frigivet med build 9.1.005. 

Central integrationssnitflade, CIS 
Afsnittet herunder beskriver ændringer i den nye centrale integrationssnitflade for 
afsendelse af data fra Navision Stat til det nye Statens HR og det nye 
fællesstatslige budgetsystem (SBS). 
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IN03173 Indlæsning af CIS Datastrømme markerer fejlagtigt for ændring 
Kørslen til indlæsning af CIS datastrømme, som bruges til opsætning af 
integration med det nye fællesstatslige HR-system og det nye fællesstatslige 
Budget-system, er fejlrettet for en korrekt markering af, hvorvidt der foretages 
ændringer ved indlæsningen. Kørslen er ligeledes blevet forberedt for automatisk 
afvikling via VMS-værktøjet, der bruges af de kunder, der endnu ikke hostes i et 
multitenancy miljø. 
Frigivet med build 9.1.001 

IN03245 Udlæsning baseret på ”lange” CIS datastrømskoder 
CIS funktionaliteten gør det muligt at levere data fra Navision Stat via ØDUP, 
hvor disse data kan modtages af flere modtagersystemer såsom BUDGET-, HR- 
og TIDSREG-systemerne. 
Data fra NS leveres via CIS datastrømme til regnskabets partneraftale på ØDUP 
og routes videre til modtagersystemets partneraftale. 
 
Det er ifbm. test af CIS datastrømmen SAGSPLANLAEGNING konstateret, at 
en udlæsning fra denne fejler og at der ikke afleveres data fra denne datastrøm på 
trods af, at alle øvrige CIS opsætninger er på plads. 
Fejlen er nu rettet med indeværende krav, således at der nu kan udlæses data for 
datastrømskoder med op til 20 tegn. 
Frigivet med build 9.1.004. 

IN03224 Opdatering af oplysninger på rejsekreditor fra Statens HR 
Kørslen ’Opret medarbejder som rejsekreditor’ anvendes til oprettelse af 
rejsekreditorer, modtaget i Navision Stat som medarbejdere fra Statens HR, for 
efterfølgende, at overføre kreditoren som brugere til RejsUd2. Kørslen der 
oprindeligt blev frigivet med Build 9.1.001 justeres nu som følger: 
 

• Det er nu muligt at opdatere rejsekreditoren med ny betalingsmetode. 
Hvis rejsekreditoren er opsat til at anvende bankoverførsel, så er det 
eksempelvis nu muligt at tilføje NKS-CPR som værende den gældende 
betalingsmetode fremover. Dette under forudsætning af, at sidstnævnte er 
opsat under HR Medarbejderopsætning. 
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• Det er endvidere muligt at anvende et filter i kørslen ’Opret medarbejder 
som rejsekreditor’, således at man kan vælge et filter for de kreditorer, der 
ønskes opdateret. 
  

• Såfremt rejsekreditoren slettes i kreditortabellen, så fjernes relationen nu 
til den pågældende HR Medarbejder. 
 

• Det er sikret, at det ikke er muligt at blanke e-mailen på rejsekreditoren 
efter afvikling af kørslen ’Opret medarbejder som rejsekreditor’, såfremt 
der ikke medsendes en e-mail adresse for medarbejderen fra HR systemet, 
og såfremt at rejsekreditoren allerede er oprettet med en e-mail adresse. 
 

• Det er sikret, at stillingsbetegnelsen fra HR medarbejder kortet videreføres 
til ressourcekortet ifbm. afvikling af kørsel ’Opret medarbejder som 
ressource’. 
 

• Det er nu muligt at angive en dokumentafsendelsesmetode ifbm. afvikling 
af kørslen ’Opret medarbejder som debitor’, således at denne ikke skal 
fastopsættes i en masterskabelon. 
 

Sti:Afdelinger/Personale/Periodiske aktiviteter/HR Medarbejdere 
Frigivet med build 9.1.005. 
 

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, mellem Navision Stat og INDFAK23 og mellem Navision Stat og den fællesstatslige 
HR-løsning. 

IN03083 Ny HR medarbejder tabel og afledte stamdataoprettelseskørsler 
Navision Stat modtager i dag både data om den fysiske medarbejder og dennes 
ansættelsesforhold fra SLS, men fremadrettet forventes kun at modtage data vedr. 
den fysiske medarbejder via HR-løsningen. 
 
Ifbm. implementering af den nye HR-løsning vil data vedr. den fysiske 
medarbejder modtages i en ny HR medarbejder tabel, således at de eksisterende 
medarbejderdata, modtaget via SLS, kan holdes adskilt fra nye medarbejdere, 
modtaget via HR-løsningen. 
 

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

Nummer CPR 

Nummer 

Fornavn Mellemnavn Efternavn Fulde 

navn 

Søgenavn Initialer Stilling Rejs... Aktiv Rejsekreditor 

1008751012 1008751012 Amalie Egeblad Arendt Amalie 

Egeblad 

Arendt 

AEA AEA Systemkonsulent X  PK000001 

1008751013 1008751013 Gurli Magrethe  Gurli 

Magrethe 

GM GM Lønkonsulent    

1008751014 1008751014 Kurt Evigglad Jensen Kurt 

Evigglad 

Jensen 

KEJ KEJ Systemkonsulent X X PK000002 

1008751015 1008751015 Susan Bloom Arendt Susan 

Bloom 

Arendt 

SBA SBA Systemkonsulent  X  

1008751018 1008751018 Susan Bloom Arendt Susan 

Bloom 

Arendt 

SBA SBA Systemkonsulent  X  

1008761014 1008761014 Thomas Nord Jensen Thomas 

Nord 

Jensen 

TNJ TNJ Systemkonsulent X X  

1008761015 1008761015 Lilje Evigglad Maribo Lilje 

Evigglad 

Maribo 

LEM LEM Systemkonsulent X X  

 
 
Sti: Afdelinger/Personale/Personale/HR Medarbejdere 
 
Den nye tabel er enablet for en skrivning via GIS, da dataudveklsingen mellem 
NS og HR-systemet vil ske via GIS. Der er oprettet følgende kørsler, baseret på 
de nye medarbejderdata: 
 

’Opret HR medarbejder som rejsekreditor’ 
’Opret HR medarbejder som debitor’ 
’Opret HR medarbejder som ressource’. 

 
Sti: Afdelinger/Personale/Periodiske aktiviteter/HR Medarbejdere 
 
Derudover er der oprettet en ny tabel ’HR medarbejder opsætning’ til at foretage 
basisopsætning til brug for kørslerne såsom angivelse af skabeloner, der skal 
anvendes ifbm. kreditor, debitor og ressource-oprettelse og nummerserier. 
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Sti: Afdelinger/Personale/Opsætning 
Frigivet med build 9.1.0014 

IN03083_05 Tilpasning af persondataforordningsrapporten 
I forlængelse af krav IN03083 ’Ny HR medarbejder tabel og afledte 
stamdataoprettelseskørsler’, der blev frigivet med build 9.1.001, indeholder 
indeværende delkrav en udvidelse af EU persondataforordningsrapporten, der er 
udvidet for en visning af de medarbejderdata, der nu vil overføres fra det nye 
fællesstatslige HR-system. 
Frigivet med build 9.1.002 

IN03189 Fleksibel behandling af GIS batches. 
Det har siden frigivelsen af IN03146 (NS9.1) kun været muligt at behandle GIS 
batches via en NAS bruger. Dette har været gældende for samtlige GIS 
datastrømme.  
 
Rettelsen, der erstattede brugerens egen adgang med en NAS brugeres adgang, 
blev indført for at sikre, at der ikke kunne editeres i filer, der mellemlandede i 
udvekslingen. 
 
Da dette imidlertid har vist sig at være en for stor skærpelse af den eksisterende 
GIS behandlingsfunktionalitet, er der med indeværende krav åbnet op for en mere 
smidig overgang til at kunne behandle GIS batches via en NAS bruger, således at 
der fortsat, via en indstilling på datastrømmen, er mulighed for at foretage 
behandling af batches via brugerens klient. 
 
Denne indstilling på GIS datastrømmen, der gør det muligt at afvige fra default 
indstillingen (al manuel behandling af en GIS batch foretages af NAS brugeren), 
må kun anvendes i de tilfælde, hvor det er højst nødvendigt, og der ikke findes en 
work around for behandling af GIS batchen.  

                                                 
4 IN03083_01, IN03083_02, IN03083_03 og IN03083_04. 
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Derudover må indstillingen på datastrømmen kun ændres efter aftale med 
MODST, som i samme ombæring foretager en teknisk godkendelse. Der skal 
derfor ifbm. henvendelsen til MODST medsendes senest opdateret 
dokumentation for GIS integrationen. 
 
Dette betyder også, at tjeklisten for GIS godkendelser og selve 
kravspecifikationen vil blive opdateret i henhold til ovenstående, således at der 
tages stilling til, om en datastrøm er omfattet af nogle særlige forhold, der gør, at 
der ikke kan foretages batch behandling via opgavekø NAS bruger. 
 
Det betyder, at GIS datastrømskortet er med indeværende krav udvidet med et 
nyt felt ’Behandl batch via klient’. 
 

 
 
Ovenstående viser default indstillingen. Hvis feltet markeres, vil batch 
behandlingen for den pågældende datastrøm ske via brugerens klient, og det 
betyder samtidig, at den pågældende bruger skal have adgang til den pågældende 
eksport folder angivet på datastrømmen. 
 
Når feltet forsøges markeret fås flg. dialogboks: 
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Svares der Nej, vil datastrømmen fortsat anvende default indstillingen, dvs. 
behandling vil ske via opgavekø NAS. Svares der Ja, vil indstillingen ændres til, at 
behandlingen kan ske via brugerens klient. 
 
Bemærk, at kun en bruger med rollen NS_OPS_GIS har rettigheder til at 
foretage denne opsætning. 
 
Der er med indeværende krav foretaget en ændring af navnet på handlingen 
'Behandl batch via opgavekø' til 'Behandl batch', da det bliver muligt at behandle 
en batch både via opgavekø NAS, hvilket er den anbefalede indstilling, samt via 
brugerens klient. 
 
Det betyder, at når der vælges handlingen ’Behandl batch’ på vinduet 
Integrationsbatch, vil der med indstillingen ’Behandl batch via klient’ fremkomme 
flg. vindue: 
 

 
 
Med default indstillingen, hvor batch behandling sker via opgavekø NAS, vil der 
ifbm. handlingen ’Behandl batch’ fremkomme flg. vindue: 
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Indeværende krav retter også op på to uhensigtsmæssigheder, hvoraf den ene er 
opstået efter frigivelse af IN03146.  
 
Dels vil det ikke være muligt at ændre status på en GIS batch’s transaktioner til 
Importeret, hvis den pågældende bruger, der importerer GIS-filen, ikke har adgang 
til Arkiv-folderen. Dette betyder, at det vil være muligt at importere filen, ligeså 
snart brugeren har fået adgang til arkiv-folderen.  
 
Ligeledes vil transaktionerne i en batch ikke få status Behandlet men forblive med 
status Importeret, hvis brugeren ikke har adgang til eksport-folderen. 
 
Det er med indeværende krav endvidere sikret, at det fortsat er muligt via en 
Excel datastrøm at opdatere kreditor og debitor stamdata, der er oprettet via DDI 
bestillinger, under forudsætning af at indstillingen ’Tillad overskrivning for 
afsendersystem OES_OESC’ er valgt på datastrømmen. 
Frigivet med build 9.1.001 

IN03190 Undertrykkelse af dialogboks ved indlæsning til kladde 
Ifbm. frigivelse af IN03146 overgår al manuel behandling af GIS batches til 
automatiseret behandling via af opgavekø-funktionalitet og en NAS bruger.  
 
Derfor har det stor relevans, at der ikke optræder dialogbokse ifbm. GIS 
indlæsninger og behandlinger, da en NAS (system) bruger ikke kan håndtere 
dialogbokse. 
  
Undertrykkelse af dialogbokse ved GIS indlæsninger til en given tabel bliver 
normalt håndteret ifbm. enabling af tabellen for en skrivning via GIS. 
 
Det er dog konstateret, at der ved indlæsning af debitorlinje til en kladde, hvor 
debitor har en anden faktureringsdebitor, netop optræder en sådan dialogboks.  
Denne dialogboks er undertrykt med indeværende krav. 
Frigivet med build 9.1.001. 

IN03104 Overskrivning af GIS data ved kreditorsynkronisering 
Hvis man oprettede en forretningsrelation mellem et kontaktkort og en kreditor, 
hvor kreditoren ejes af et fagsystem, blev kreditorkortet overskrevet med data fra 
kontaktkortet deriblandt værdierne i felterne ’AfsenderID’ og ’Afsendersystem’.  
Dette både, når der blev synkroniseret data mellem marketingsmodulet og 
kreditor, marketingsmodulet og debitor og ved synkronisering mellem 
marketingsmodulet og bankkonti. 
 
Denne situation var ikke hensigtsmæssigt, eftersom fagsystemet ejer og 
vedligeholder kreditorer og debitorer. Derfor er det med indeværende krav sikret, 
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at der ikke fremadrettet kan ske en synkronisering af data imellem disse 
fagsystemejede stamkort og marketingsmodulet. 
 
Bemærk, at DDI’en også anvender felterne ’AfsenderSystem’ og ’AfsenderID’. 
Her vil det fortsat være muligt at foretage en synkronisering mellem DDI-
oprettede kreditor-/debitor stamkort og marketingsmodulet. 
Frigivet med build 9.1.003. 

IN03240 Mulig editering i kladdelinjer på trods af opsat editeringsspærring 
Det er blevet konstateret, at det i et bestemt scenarie har været muligt at editere i 
en kladdelinje på trods af, at der har været opsat editeringsspærring på 
finanskladdelinje-tabellen for et GIS fagsystem.  
 
Dette har været muligt i det tilfælde, hvor der via handlingen ’Dimensioner’ i 
handlingsbåndet i købs- eller finanskladden åbnes for vinduet ’Rediger 
dimensiongruppeposter’, og der i vinduet undlades at foretage 
dimensionsredigering eller tilføjelse af ny dimension for den pågældende linje.  
Dette har bevirket, at det efterfølgende har været muligt at redigere i ét vilkårligt 
felt i finans- eller købskladdelinjen. 
 
Bemærk, at en ændring i kladdelinjer ikke bliver logget i ændringsloggen, da tabel 
81 Finanskladdelinje ikke logges grundet de mange daglige kladde-bogføringer, 
der ville få loggen til at eksplodere datamængdemæssigt. 
 
For at kunne foretage en bagudrettet kontrol grundet ovenstående hul i 
editeringsspærringen, er der udviklet en rapport, der kan identificere differencer 
imellem de data der er modtaget fra GIS fagsystemet og de bogførte 
kreditorposter i regnskabet. Rapporten afvikles af Moderniseringsstyrelse på 
samtlige regnskaber, der serviceres af Statens Administration.  
 
Øvrige kunder kan få bistand til egen kontrol ved henvendelse via 
modstoko@modst.dk 
Frigivet med build 9.1.003. 

IN03260 Mulig omgåelse af opsat editeringsspærring via re-nummerering 
Det er blevet konstateret, at det i et bestemt scenarie har været muligt at editere i 
en kladdelinje på trods af, at der har været opsat editeringsspærring på 
finanskladdelinje-tabellen for et GIS fagsystem.  
 
Dette har været muligt i det tilfælde, hvor der er anvendt handlingen ’Re-
nummerér bilagsnumre’ i handlingsbåndet i købs- eller finanskladden. I de tilfælde 
hvor re-nummereringskørslen enten er blevet afbrudt, eller ikke har kunnet 
gennemføres pga. manglende nummerserie på kladden, har det efterfølgende 
været muligt at redigere i ét felt i finans- eller købskladdelinjen. 

mailto:modstoko@modst.dk
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Bemærk, at en ændring i kladdelinjer ikke bliver logget i ændringsloggen, da tabel 
81 Finanskladdelinje ikke logges grundet de mange daglige kladde-bogføringer, 
der ville få loggen til at eksplodere datamængdemæssigt. 
 
For at kunne foretage en bagudrettet kontrol grundet ovenstående hul i 
editeringsspærringen, er der udviklet en ny rapport, der kan identificere 
differencer imellem de data, der er modtaget fra GIS fagsystemet og de bogførte 
kreditorposter i regnskabet. Rapporten vil blive afviklet af MODST på samtlige 
regnskaber, der regnskabsmæssigt supporteres af Statens Administration. 
Frigivet med build 9.1.005. 
 

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) 

IN03058 Mislykkede dokumenter afsendt som E-Bilag eller Digital Post  
Afsendte E-Bilag kunne tidligere annulleres, men funktionen blev fjernet med 
introduktionen af ensrettede dokumentafsendelsesmetoder i NS9.0. En udvidet 
mulighed for fejlhåndtering indføres nu, således at dokumenter af både type E-
Bilag og Digital Post, med status Mislykket, kan overskrives med 
dokumentafsendelsesmetode Manuelt. Dette gøres med ny handling ’Håndter 
manuelt’ på det enkelte salgshandelsdokument: 
 

• Bogført salgsfaktura 
• Bogført salgskreditnota 
• Udstedt kontoudtog 
• Udstedt rykker 

 
Med kravet følger desuden, at salgshandelsdokumenter afsendt som E-Bilag, med 
status Sendt, nu kan gensendes for opnåelse af enten status Modtaget eller 
Mislykket. Her anvendes eksisterende handling ’Send bilag’ – ligeledes på det 
enkelte dokument jf. ovenstående. 
Frigivet med build 9.1.001 

IN03184 Rykker pr. e-mail mangler afsenderoplysninger 
Ved afsendelse af rykkere via e-mail bliver feltet ’Vis Afsenderoplysninger’ nu altid 
markeret i den automatiske generering af det vedhæftede PDF-dokument. Dette 
betyder, at afsenderoplysninger fremover altid vil fremgå af rykkere sendt pr. e-
mail. 
Frigivet med build 9.1.001 
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IN03232 Obligatorisk stjernemarkering på debitors Lande-/områdekode 
Obligatorisk stjernemarkering er efter brugerønske nu tilføjet på debitorkortets 
Lande-/områdekode. Hermed opnås et større fokus på feltet som nødvendig 
værdi for afsendelse af elektroniske salgsbilag via Nemhandel. 
Frigivet med build 9.1.004 

IN03235 Udskrift af faktura sammen med rykker blokerer udskriften 
Når man i anfordringsbilledet til Rykkermeddelelse NS markerede felt 'Udskriv 
faktura' blokeredes udskriften totalt. Fejlen, der blev introduceret med NS9.0, er 
nu rettet, således at man igen kan udskrive rykkermeddelelsen med de(n) 
faktura(er), der rykkes for.  
 
I den forbindelse skal man være opmærksom på, at funktionaliteten fortsat kun 
virker ved reel udskrift og ikke blot ved visning af udskrift. 
Frigivet med build 9.1.004 

Elektronisk fakturering  
Afsnittet herunder beskriver de ændringer, der er relateret til udveksling af enten 
indgående eller udgående handelsbilag via NemHandel (elektronisk fakturering). 

IN03145 E-bilag identifikation af faktureringspart og leverandør 
Når der i kreditor E-bilaget findes data til identifikation af begge parter, er det 
vigtigt at den automatiske identifikation finder begge kreditorkort og giver 
advarsel, hvis der mangler tilhørende kreditorkort for en af parterne angivet i filen.  
 
Funktionaliteten til identifikation af leverandørkort og faktureringskreditorkort 
ved modtagelse i Navision Stat er derfor justeret, for bedre at sikre dette.  
Frigivet med build 9.1.003 

IN03147 Nye OIOUBL schematron-filer 
Transportlaget er opdateret med nyeste OIOUBL schematronfiler fra 15.09.18.  
Frigivet med build 9.1.005 
 
IN02980 Opsætning for mappet modtagelse af PEPPOL-bilag 
Til brug for modtagelse af PEPPOL-BIS bilag fra EU via INDFAK er der 
foretaget justering af: mapningsbroen, mapningsbrodata og dokumenttypedata. 
Frigivet med build 9.1.005 

IN03026 Opsætning for mappet betalingsdata for PEPPOL-Bilag 
Navision Stat kan fra og med NS9.2 modtage PEPPOL-bilag, der indeholder 
betalingsdata for en understøttelse af enten indenlandsk dansk kontooverførsel 
eller udenlandsk IBAN med BicSwift.  
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PEPPOL åbner imidlertid op for flere betalingsmåder end i OIOUBL. Det er 
derfor planen fremover at tilføje yderligere PEPPOL betalingsmåder, så snart den 
danske banksektor og NemKonto er klar. Med tiden forventes løsningen således 
at dække de mest almindeligt forekommende betalingsmåder. 
Frigivet med build 9.1.005 

IN03155 Nye PEPPOL schematron-filer 
For schematronvaliderng af PEPPOL-BIS dokumenter, der modtages via 
INDFAK, skal der benyttes nye skema- og skematronfiler til validering og visning. 
NS Transportlaget er derfor opdateret med nyeste PEPPOL Schematroner  
Frigivet med build 9.1.005 

IN03258 Advisering om mangelfulde PEPPOL betalingsdata 
PEPPOL dokumenter kan indeholde andre betalingsmåder end de, der er kendt i 
OIOUBL og aktuelt er understøttet i Navision Stat. Modtager Navision Stat 
derfor et PEPPOL dokument, med en ikke-understøttet betalingsmetode, gives 
særlig advisering ved accept og bogføring således, at brugeren i Navision Stat kan 
opsøge informationer og tilføje korrekt betalingsmetode inden bogføring. 
 
Alle manuelle registreringer af betalingsinformationer, vil fremgå af kontrollen i 
udbetalingskladden og kræve særskilt dokumentation for de ændrede data. 
Frigivet med build 9.1.005 

IN03221 Eliminering af irrelevant besked ved accept af købsbilag 
Ved opdatering af kreditors bankkort i forbindelse med masseaccept af indgående 
elektronisk købsbilag, blev der tidligere vist en besked, der oplyste om, at 
betalingsoplysningerne var blevet ændret. Denne besked vises nu ikke længere, da 
beskeden ikke giver værdi ved masseaccept. 
 
Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS 
Integration/Indgående fakturaer og kreditnotaer 
 
Frigivet med build 9.1.005. 

IN03199 Afsendelsesstatusfelter udfyldes ikke på elektronisk kontoudtog 
Dokumentafsendelsesstatusfelter udfyldes nu (i modsætning til tidligere) på 
udstedt kontoudtog, afsendt som E-Bilag. Samtidig foretages en 
efterkonvertering, så allerede eksisterende udstedte og afsendte kontoudtog, 
påføres afsendelsesdato og tid. 
Frigivet med build 9.1.005. 

IN03028 Ny rapport for udskrift af udstedte kontoudtog 
For komplettering af koncept for Dokumentafsendelsesmetoder udgives ny 
rapport til udskrivning af udstedte kontoudtog: ’Udstedt kontoudtog NS’. 
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Udstedelse af kontoudtog skal som udgangspunkt kun anvendes, når debitors 
dokumentafsendelsesmetode er E-bilag eller Digital Post; for øvrige anvendes 
rapporten Kontoudtog NS, som ikke udstedes. 
 
Da E-Bilag/Digital Post kan fejle i afsendelse og dermed stå som Mislykket i 
’Afsendelsesstatus’ kan man omstille dokumentet til Manuelt og altså nu også 
udskrive et udstedt kontoudtog. For udskrivning med ny rapport fra Bogførte 
dokumenter/Udstedte kontoudtog skal opsætning heraf ske under Rapportvalg – 
salg, ex under Afdelinger/Opsætning/It-administration/Rapporter, hvor Rapport-
id 6007018 indvælges under Rapporttype ’Udstedt kontoudtog’. Rapporten er 
desuden at finde i menuen via 
Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Dokumenter. 
Frigivet med build 9.1.005. 

Køb/salg 
Afsnittet beskriver de ændringer, der er fælles for både køb og salg funktionalitet 
 
[Der er ingen ændringer til området] 

Køb - PM/NKS 
Nedenstående afsnit beskriver den integration, der er udviklet mellem udbetalingsfunktionaliteten 
i Navision Stat og Nemkonto (NKS). 

IN03060 Indlæsning af FIK/GIK direkte via DBWS 
Der er nu muligt at indlæse FIK/GIK poster fra Danske Bank i 
Indbetalingskladden via DB Webservice(DBWS).  
 
Hvis I ønsker at anvende denne mulighed efter I er overgået til DB Webservice 
løsning, skal Danske Bank kontaktes ved mail til integration-
services@danskebank.dk, som kan hjælpe med at tilføje eller oprette CAMT.54 
fil til jeres leveringaftale, alt efter om den er oprettet som gruppe med flere 
tilknyttede SKB konti elleren enkelt SKB konto. 
 
Indlæsningsmetoden i Navision Stat afhænger af opsætning af Bankcentralkortet, 
og skal understøtte den aftalte leveringsaftale: 
 

• Pr. konto: Forudsætter opsat en modkonto på Indbetalingskladden, og der 
indlæses kun filer der vedrører denne konto. 

• Pr. Bogføringskreds: Forudsætter at der ikke er opsat en modkonto på 
Indbetalingskladden, da filen kan indeholde poster fra flere konti. 
 

mailto:integration-services@danskebank.dk
mailto:integration-services@danskebank.dk
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Derudover gælder det, at før første indlæsning, skal der ændres under 
Betalingsformidling/Opsætning, hvor feltet ’FI Advisering Direkte’ skal ændres til 
’DBWS’.  
 
Bemærk, at Kontrolfunktionen ’Kontrollér FIK/GIK’ endnu ikke understøttes af 
DB Webservice. Det er dog muligt efter indlæsning af posterne i 
Indbetalingskladden, at foretage en almindelig kontrol.  
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender 
Frigivet med build 9.1.001 

IN03193 For stram NKS validering ved indenlandske betalingsmetoder 
Efter overgang til NS9.0 er der introduceret en for restriktiv validering af 
komplette indenlandske betalinger, der sendes via NKS til Danske Bank. 
Bankopsætningsfilen til NKS er derfor justeret, således at valideringen ikke mere 
kræver, at: adresse, by og landekode skal være udfyldt på indenlandske 
betalingsmetoder 1110200, 1130100, 1130200 og 1130300, når dette reelt ikke er 
påkrævet af Nemkonto. 
Frigivet med build 9.1.001 

IN03202 Banknavn kræves fejlagtigt udfyldt ved udenlandske betalinger 
På udenlandske betalinger der sendes via Nemkonto (NKS) fejlede betalingen i 
udbetalingskladden, hvis ikke kreditorbanknavn var udfyldt – Dette selvom 
udfyldt banknavn ikke er påkrævet af banken.  
 
Derfor er der nu frigivet ny NKS bankopsætningsfil, hvor der ikke tjekkes for om 
banknavnet er udfyldt  
Frigivet med build 9.1.002 

IN03220 Tjek af betalinger inkl. visning af både kreditor og fakt. kreditor 
En kreditor kan oplyse at en betaling skal anvises til en anden kreditor, som i 
Navision Stat angives som faktureringskreditor på kreditorkortet. Rapporten 
’Check bogførte betalinger mod indgående købsdokument’, som kan afvikles efter 
bogføring af betalinger, er derfor udvidet for en visning af koblingen mellem 
kreditor og faktureringskreditor.  
Frigivet med build 9.1.003. 

IN03234 Gentaget rettelse til IN03060 vedr. Indlæsning af FIK/GIK 
I forbindelse med IN03060 ”Indlæsning af FIK/GIK direkte i Indbetalingskladde 
skal understøttes af DBWS” konstateredes en fejl, når man i indbetalingskladden 
forsøgte at hente filoversigten fra banken: 
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Dette blev rettet forud for build af NS9.1.001, således at man korrekt blev 
præsenteret for sin filoversigt. Beklageligvis blev rettelsen imidlertid ikke medtaget 
i den endelige implementering af build 9.1.001. Nærværende krav indeholder 
derfor alene denne fejlrettelse. 
Frigivet med build 9.1.003. 

IN03226 Fejl ved validering af betalinger i udbetalingskladden 
Det har ikke været muligt at sende IBAN betalinger hvor IBANnr. indeholder et 
’W’ via API-løsningen. Dette er nu rettet.  
 
Er en kreditor oprettet med ufuldstændige adresse oplysninger og betalingen 
sendes gennem Nemkonto(NKS) til Bank, afviser NKS betalingen. I tidligere 
versioner af NS skete der en validering i Udbetalingskladden der sikrede at enten 
var alle adressefelter udfyldt eller også var adressefelterne blanke. Dette tjek er 
genindført, og der kommer nu fejl i fejlloggen, hvis adresseoplysninger ikke er 
korrekt udfyldt i Udbetalingskladden.  
Frigivet med build 9.1.004. 
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Køb – Integration til REJSUD2 
Afsnittet herunder beskriver ændringer til REJSUD2 integrationen som en del af standard Køb 
funktionalitet. 

IN03212 Spærring for editering på kreditorkort markeret ’Rejsekreditor’ 
Fra en kreditor er oprettet som rejsekreditor via DDI til der modtages den første 
batch fra RejsUd2, har kreditoren tidligere været delvis åben for editering. Dette 
krav sikrer, at der ikke mere kan editeres manuelt på en kreditor, oprettet som 
rejsekreditor, frem til modtagelse af første batch.  For en understøttelse af 
ovenstående er der foretaget følgende: 
 
Hvis feltet ’Rejsekreditor’ er markeret og der er valgt indstillingen ’Opret 
rejsekreditorer via DDI’ under Decentral indrapporteringsopsætningen i feltet 
’Tvungen DDI oprettelse af rejsekreditor’, er der foretaget en ændring der gør, at 
der ikke mere kan editeres og rettes på eksisterende: Kreditorkort, Kreditors 
bankkort og Kreditors betalingsoplysning via brugergrænsefladen. Dette sikrer, at 
såfremt editeringsbegrænsningen fjernes på en kreditor, der er markeret som 
rejsekreditor, vil der fortsat ikke kunne editeres og rettes på: Kreditorkort, 
Kreditors bankkort og Kreditors betalingsoplysning. 
 
Samtidigt spærres, med den nævnte indstilling, for oprettelse af nyt bankkort og 
tilføjelse af ekstra betalingsmetode direkte på kreditorkortet. 
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Kreditorer  
 
Da der ikke mere kan editeres direkte på kreditorkortet, er der på 
kreditorbestillinger via DDI, ved markering i feltet ’Rejsekreditorer’, 
implementeret et tjek, der sikrer, at der altid skal tilknyttes en skabelon til 
oprettelsen af felter, der ikke kan tilknyttes i kreditorbestillingen.  
 
Samtidig er der foretaget en ændring ved accept af kreditorbestillingen, der gør at 
kreditorkortet ikke længere er åbent for editering under selve accepten, for 
kreditorer markeret som ’Rejsekreditorer’. 
 
For allerede oprettede rejsekreditorer, hvor der mangler udfyldelse af bl.a. 
bogføringsgrupper, kan disse tilføjes via bestillingen ’Redigér data’ i DDI, via 
tilknytning af relevant skabelon.  
 
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Indrapportering til ØSC/Bestillinger 
Frigivet med build 9.1.004. 

IN03250 Sikring af kreditor i NS for sikker opdatering af bruger i RejsUd 
Der er af sikkerhedsmæssige hensyn brug for at eliminere den eksisterende 
mapning mellem rejsekreditorer i Navision Stat og RejsUd-brugere i RejsUd, og i 
stedet baserer oprettelsen af brugere i RejsUd på en berigelse af de 
kreditorstamdata, der sendes fra Navision Stat.  
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Brugere i RejsUd registreres med e-mail adressen som bruger ID, og derfor er det 
afgørende, at der kan sikres korrekt angivelse af e-mailadresser på kreditorkort i 
Navision Stat. E-mail adressen, der oversendes med Navision Stat til RejsUd vil 
således udgøre primærnøglen for den efterfølgende berigelse af brugeren i RejsUd, 
ligesom det, på sigt vil blive muligt at hente en kreditor i RejsUd, fra Navision 
Stat, baseret på et WS-kald. I den anledning er Navision Stat funktionaliteten 
ændret. 
 
På DDI kreditor bestillinger, hvor ’Tvungen DDI oprettelse af rejsekreditor’ er 
opsat med ’Opret rejsekreditor via DDI’ ved både oprettelse og redigering af 
Rejsekreditor, gælder følgende: 
 

Ved markering i feltet ’Rejsekreditor’, er der indført et tjek på om e-mail adressen er udfyldt. 
Samtidig tjekkes der på om e-mail adressen har den korrekte opbygning à la: ’tekst@tekst.tekst’. 
Er der angivet en e-mail adresse, og rejsekreditor redigeres via DDI, kan den angiverende e-mail 
adresse ikke slettes, kun ændres til anden e-mail adresse. 
På en kreditoroprettelse via en DDI bestillingen, tjekkes det nu ved markering i feltet 
’Rejsekreditor’, at der er angivet en betalingsgruppe under Bank og Betalingsoplysninger. 

 
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Indrapportering til ØSC/Bestillinger 
 
For rejsekreditorer der oprettes manuelt, og hvor ’Tvungen DDI oprettelse af 
rejsekreditor’ er opsat med’ Fri oprettelse af rejsekreditor via DDI’, gælder 
følgende: 
 

Ved markering i feltet ’Rejsekreditor’ på kreditorkortet, er der indført et tjek på om e-mail 
adressen er udfyldt. Samtidig tjekkes der på om e-mail adressen har den korrekte opbygning à la: 
’tekst@tekst.tekst’. 
Er der angivet en e-mail adresse på kreditor, kan e-mail adressen ikke slettes, kun ændres til anden 
e-mail adresse. 
Ved markering i feltet ’Rejsekreditor’ på kreditorkortet, tjekkes det ved markering i 
feltet ’Rejsekreditor’, at der er angivet en betalingsmetode under Betalingsoplysninger. 

 
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Kreditorer 
Frigivet med build 9.1.004. 

IN03264 Dublettjek for e-mailadresser på kreditorer og debitorer. 
Rapport ’Stamdata dublet check’ er udvidet til også at tjekke på sammenfald af e-
mail adresser på kreditorer og debitorer. 
 
Udvidelsen af rapporten skyldes at feltet ’E-mail’ på kreditorkortet bliver 
afgørende for, om der kan laves automatisk match i RejsUd2. Der må derfor ikke 
være flere rejsekreditorer med samme e-mailadresse, og det er bl.a. det rapporten 
kan bruges til at afsløre. 

mailto:tekst@tekst.tekst
mailto:tekst@tekst.tekst
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Ud over sammenfald på e-mail, viser rapporten også sammenfald på: CVR-nr., P-
nr., Navn, Adresse og Telefonnr. 
 
Rapportens performance er samtidig forbedret væsentligt. 
Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/CVR integration 
 
Frigivet med build 9.1.005. 

Opkrævningssystem (BS) 
Afsnitter herunder beskriver integrationen mellem Navision Stat og Nets, for så vidt angår 
afsendelse af opkrævninger fra Navision Stat til nets. 
 
[Der er ingen ændringer til området] 

Personale 
Afsnittet herunder beskriver ændringer til Personalemodulet, herunder integration med SLS og 
Statens HR-system 

IN03204 Fagforeningsmæssige tilhørsforhold fjernes 
Felterne: ’Fagforeningskode’, ’Forh.berettiget org..’ og ’Forh.org’ og ’Forh.org_txt’ 
er tidligere fjernet fra brugergrænsefladen, men fjernes nu helt fra den 
underliggende database, grundet den nye EU persondataforordning, der trådte i 
kraft den 25. maj 2018. 
 
Fagforeningsmæssige tilhørsforhold er klassificeret som følsomme 
personoplysninger jf. forordningens definitioner af personoplysninger artikel 4, nr. 
1.  
 
Feltet ’Forh.berettiget org..’ er i udgangspunktet ikke personfølsomt, men feltet vil 
typisk indeholde personfølsomme oplysninger, da medarbejderens faglige 
organisation, som er personfølsom, typisk er sammenfaldende med 
forhandlerberettet organisation. Moderniseringsstyrelsen har tidligere udmeldt, at 
datasættet ikke overføres fra SLS til Navision Stat. 
Frigivet med build 9.1.004. 

Brugeradministration 
Nedenstående beskriver de ændringer der er foretaget i Navision Stat 
brugerkontrolfunktionaliteten, rettighedstildelingen og andre områder relateret til brugerstyring.  

IN03172 Manglende synkronisering af Bruger- og Rettighedsloggen 
I visse særlige tilfælde synkroniseres Bruger- og Rettighedsloggen i Navision Stat ikke med 
brugeres faktiske rettigheder, og undertabellen var fejlagtigt filtreret på regnskabskolonnen, så 
kun rettigheder med blanke værdier blev vist. Det har betydet, at man har kunnet se rettigheder 
i BAM, som ikke har været synlige i Bruger- og Rettighedsloggen i Navision Stat. Efter denne 
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rettelse, vil alle rettigheder fremgå af Bruger- og Rettighedsloggen i Navision Stat, uanset om de 
er tildelt specifikke regnskaber eller ej. 
Frigivet med build 9.1.001 

IN03056_05 Brugergrænsefladen til Brugeradministrationsopsætningen 
I Bruger- og Rettighedslog er feltet ’Bemærkninger (Bruger)’ med tilhørende 
fjernet. Tabellen Brugerkontrolliste med tilhørende felter og data er ligeledes 
fjernet. 
 
Sti: Afdeling/Opsætning/It-administration/Brugerkontrol/Opsætning 
 
Kunder som ønsker disse data udleveret i Excel eller PDF, kan henvende sig via 
modstoko@modst.dk. Data kan rekvireres efter opgraderingen til NS 9.1.001 i 3 
måneder, hvorefter data slettes endegyldigt. 
 
Kø-indikatoren ’Ikke Godkendte Brugere’ er blevet fjernet, idet 
godkendelsesproceduren er blevet ændret, til at ligge i Bruger- og 
Rettighedskontrol rapporten, med kravet IN03056_01 Ny kontrolrapport som 
erstatning for brugerkontrolliste til NS 9.0.002 sprintet. 
 
Sti: Startside 
Sti: Afdelinger/Opsætning/It-administration/Brugerkontrol/Rapport og analyse” 
Frigivet med build 9.1.001 

IN03219 Rettigheder til Montageordre funktionalitet 
Der har ikke tidligere være givet rettigheder til funktionaliteten vedr. 
montageordre i Lagermodulet. Dette er nu ændret, så følgende rettighedssæt giver 
adgang til anvendelse af montageordrefunktionaliteten: 
 

ACC_KONSULENT 
ACC_OESC_MEDARB 
NS_OEKONOMI 
NS_OESC_UDV_EJKONFL 
SELV_REGN_MEDARB 

Frigivet med build 9.1.003 
 

NS NHR REG TOOL 
Nedenstående beskriver de ændringer der er foretaget i støtteværkstøjet ’NS NHR REG 
TOOL’ som er det værktøj, der bruges til at understøtte en nem registrering på 
Nemhandelsregistret for opsætning og ændring af routning af  
 

e-bilag (faktura, kreditnota, rykker og kontoudtog) der udveksles mellem kreditorer, IndFak, 
Navision Stat og debitorer  
betalingsoplysninger og statusmeddelelser, der udveksles mellem Navision Stat og Nemkonto. 

mailto:modstoko@modst.dk
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IN03186 Understøttelse af SHA256 
NS NHR REG TOOL er opdateret for en påkrævet understøttelse af SHA256 via 
implementering af OIOSAML.NET version 2.0.2 for fortsat anvendelse af Nemlogin og 
dermed for fortsat integration med Nemhandelsesregistret. Med skift til SHA256 forbedres 
krypteringsalgoritmen i udveksling af data fra de medarbejdercertifikater, der anvendes ved 
pålogning. 
 
Ændringen har ingen konsekvens for anvendelse af værktøjet og påvirker ikke den aktuelle 
funktionalitet i hverken IndFak, Navision Stat eller Nemkonto. 
Frigivet juni 2018 uafhængigt af alle builds til NS9.2. 

IN02786 Mulig modtagelse af PEPPOL bilag 
NS NHR REG TOOL er opdateret for mulig opsætning af modtagelse af 
PEPPOL-bilag sendt fra leverandører i EU, i forbindelse med, at det nye EU-e-
faktureringsdirektiv træder i kraft for statslige myndigheder april 2019. 
 
I den anledning er det blevet muligt at vælge option ’INDFAK PP’, der sikrer at 
fakturaer og kreditnotaer afsendt fra EU modtages foran INDFAK forud for 
behandling i INDFAK og overførelse til Navision Stat. 
 
Ændringen har ingen konsekvens for den aktuelle anvendelse af værktøjet og påvirker ikke den 
aktuelle funktionalitet i hverken IndFak, Navision Stat eller Nemkonto. 
Frigivet august 2018 uafhængigt af alle builds til NS9.2. 
 
Option ’INDFAK PP’ må endnu ikke aktiveres for produktionsregistreringer på 
Nemhandelsregistret, da INDFAK og Navision Stat først forventes klar til 
modtagelse ifm. med build 9.1.005 (NS9.2) oktober 2018. 

IN03259 Eliminering af personlige kontaktoplysninger fra Nemhandelsregistret 
Kontaktoplysningerne for Carina Sørensen er fjernet fra fremtidige oprettelser via 
NS NHR REG TOOL og for allerede eksisterende Nemhandelsregistreringer pr. 
19.09.18. I stedet er mailadressen for økonomisupport indsat som 
Moderniseringsstyrelsen og modstoko@modst.dk 

 
 
  

mailto:modstoko@modst.dk
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Administrationsværktøjer 
Afsnittet herunder beskriver ændringer i den funktionalitet, der anvendes til at 
administrere Navision Stat løsningen. 

IN03248 Rettelser til VMS og opgraderingsværktøjer/scripts 
I forbindelse med opgraderinger til nye versioner af Navision Stat, enten via VMS 
funktionaliteten eller via multitenancyprocesser, er der implementeret en række 
forbedringer. Det er nu bl.a. muligt at indlæse alle datafiler via powershell. 
Derudover er procestrinene i VMS’en effektiviseret i forhold til indlæsning af filer, 
og dannelse af kvitteringsfil ved endt opgradering. 
 
Sti: Afdelinger/Opsætning/It-administration/Versionsstyring (VMS)  
Frigivet med build 9.1.005. 
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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 9.2. 
 
 Brugervejledning til Betalingsformidling 
 Beskrivelse af Central Integration 
 Brugeradministrationsvejledningen  
 Rettigheder – opslagsværk  
 Kvikguide ’ Beskrivelse af kø-indikatorer’  
 NY brugervejledning ’CVR-integration baseret på ElasticSearch’  
 Tilpasning af rollecenter  
 Dokumentafsendelse 
 NY kvikguide ’Beskrivelse af sløringsværktøjet’ 
 GIS – Generel beskrivelse  
 GIS – Brugervejledning  
 Rapportoversigt  
 ’Håndtering af rejsekreditorer i Navision Stat’  
 Personalevejledningen 
 ’Nemhandelsregistreringsvejledningen’  
 ’Lokal versionsstyring (VMS)’  
 

Skærmhjælp 
Moderniseringsstyrelsen har opdateret skærmhjælpen ifm. sidste build til NS9.2 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. 
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Bilag B – Piloter 

Alle udviklingskrav er testet ad flere omgange ved Navision Stat udviklingsenheden, hvorefter 
de builds, som NS9.2 udgøres af, løbende er installeret i drift hos udvalgte piloter.  
 
Build NS9.1.001, NS9.1.002, NS9.1.003, NS9.1.004 og NS9.1.005 blev installeret 
hos Erhvervsstyrelsen 24 timer forud for alle øvrige Navision Stat databaser med 
MODST systemansvar og hostet af SIT.  
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