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Nyt i Navision Stat 
 
Nedenstående beskriver den samlede mængde af funktionalitetsændringer mellem 
Navision Stat 9.2 og 9.3, frigivet over følgende builds1: 
  
Build Primært indhold Frigivelsesdato 

Pilot/Officielt 
NS9.2.001 Styrket logning af dataændringer samt forbedret 

sporing af data indberettet via DDI eller modtaget 
via GIS 

29.11.18/30.11.18 

NS9.2.002 
 

Opdaterede manualer og vejledninger 21.12.18 

  

                                                 
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 9.2 og 9.3, 
Alle beskrivelser er sorteret efter funktionalitetsområdet, og er markeret med det buildnummer 
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. 

IN03270 Obligatorisk ændringslog på udvalgte tabeller 
For at forbedre kvaliteten af logget data i Navision Stat, gøres ændringsloggen nu obligatorisk 
for visse særligt kritiske tabeller. Det betyder at udvalgte tabeller automatisk opsættes i 
ændringsloggen, og ikke kan ændres efterfølgende af brugere. Samtidig aktiveres 
ændringsloggen for alle regnskaber, og dette kan ej heller ændres. De obligatoriske tabeller og 
felter fremgår af tabellerne herunder: 
 
Obligatorisk ændringslogopsætning for tabeller: 
 
Tabel ID Titel (beregnet felt) Log  

indsættelse 
Log  
Ændring 

Log  
Sletning 

79 Virksomhedsoplysninger Alle felter Alle felter Alle felter 
91 Brugeropsætning Alle felter Alle felter Alle felter 
98 Regnskabsopsætning Alle felter Alle felter Alle felter 
402 Opsætning af ændringslog Alle felter Alle felter Alle felter 
403 Opsætning af ændringslog (tabel) Alle felter Alle felter Alle felter 
404 Opsætning af ændringslog (felt) Alle felter Alle felter Alle felter 
5603 Anlægsopsætning Alle felter Alle felter Alle felter 
5604 Anlægsbogf.typeopsætning Alle felter Alle felter Alle felter 
5611 Afskrivningsprofiler Alle felter Alle felter Alle felter 
5612 Anlægsafskrivningsprofiler Alle felter Alle felter Alle felter 
8623 Konfig.pakke Alle felter Alle felter Alle felter 
8626 Konfig.pakkefilter Alle felter Alle felter Alle felter 
6006972 DCA opsætning –lokal Alle felter Alle felter Alle felter 
6006988 Godkendelsesopsætninger 

 – bestillinger 
Alle felter Alle felter Alle felter 

6006989 Godkendere – bestillinger Alle felter Alle felter Alle felter 
6007347 Brugerkontrolliste – opsætning Alle felter Alle felter Alle felter 
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Tabel ID Titel (beregnet felt) Log  

indsættelse 
Log  
Ændring 

Log  
Sletning 

6007675 Integrationsdatastrøm Alle felter Alle felter Alle felter 
6007688 Feltværdimapning Alle felter Alle felter Alle felter 
6007693 Tabelvalideringsopsætning Alle felter Alle felter Alle felter 
6007694 Feltvalideringsopsætning Alle felter Alle felter Alle felter 
6007702 Integrationsopsætning Alle felter Alle felter Alle felter 
6007715 GIS Excel Opsætning Alle felter Alle felter Alle felter 
6007758 GIS NAS Instans Alle felter Alle felter Alle felter 
6016812 Bank-prokurabruger Alle felter Alle felter Alle felter 
6016813 Bank-prokuragruppe Alle felter Alle felter Alle felter 
6016814 Bank-prokuraopsætning Alle felter Alle felter Alle felter 
99008512 E-bilag styringsopsætning  Alle felter Alle felter Alle felter 
6007703 Editeringsbegrænsning  Alle felter Alle felter Alle felter 
23 Kreditor Nogle felter Nogle felter Nogle felter 
288 Kreditorbankkonto Nogle felter Nogle felter Nogle felter 
6016825 Kred./betalingsmetode Alle felter Alle felter Alle felter 
6016826 Kred./betalingsoplysning Nogle felter Nogle felter Nogle felter 
6016828 Køb./betalingsoplysning Nogle felter Nogle felter Nogle felter 
6007049 HR Employee Setup Alle Felter Alle Felter Alle Felter 
5714 Responsibility Center Alle Felter Alle Felter Alle Felter 

 
Obligatorisk ændringslogopsætning for felter: 
 
Tabelnr. Feltnr. Felttitel Logfør  

indsættelse 
Logfør  
ændring 

Logfør 
sletning 

6016826 30 Kreditor-betalingsgruppe Ja Ja Ja 
6016826 1 Kreditornr.  Ja Ja Ja 
6016826 10 SE-/CVR-nr.  Ja Ja Ja 
6016826 86 CPR-nr.  Ja Ja Ja 
6016826 87 SE Nr.  Ja Ja Ja 
6016826 88 P Nr.  Ja Ja Ja 
6016828 3 Betalingsmetode Ja Ja Ja 
6016828 13 CVR Nr.  Ja Ja Ja 
6016828 34 Kreditorbankkode Ja Ja Ja 
6016828 35 Kreditorbankregistrering Ja Ja Ja 
6016828 36 Kreditorbankkontonr. Ja Ja Ja 
6016828 37 Kreditorbanknummer Ja Ja Ja 
6016828 38 BIC (SWIFT-adresse) Ja Ja Ja 
6016828 44 Kreditor IBAN Ja Ja Ja 
6016828 57 Kreditornummer Ja Ja Ja 
6016828 86 CPR Nr. Ja Ja Ja 
6016828 87 SE Nr. Ja Ja Ja 
288 1 Kreditornr. Ja Ja Ja 
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Tabelnr. Feltnr. Felttitel Logfør  
indsættelse 

Logfør  
ændring 

Logfør 
sletning 

288 13 Bankregistreringsnr. Ja Ja Ja 
288 14 Bankkontonr. Ja Ja Ja 
288 24 IBAN  Ja Ja Ja 
288 25 SWIFT-kode  Ja Ja Ja 
288 6016802 BIC (SWIFT-adresse) Ja Ja Ja 
288 6016803 Bankregistreringskode Ja Ja Ja 
288 6016804 IBAN (PM) Ja Ja Ja 
23 1 Nummer Ja Ja Ja 
23 86 CVR Nr. Ja Ja Ja 
23 6016801 CPR Nr. Ja Ja Ja 
23 6016802 SE Nr. Ja Ja Ja 
23 6016803 P Nr. Ja Ja Ja 

Sti: Afdelinger/Opsætning/It-administration/Generelt/Opgaver/Opsætning 
afændringslog 
Frigivet med build 9.2.001. 

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. 
[Der er ingen ændringer til området] 

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. 

IN03272 Valideringsfejl ved Finanskonto- og kreditorbestilling 
Følgende valideringsfejl ved DDI bestillinger er rettet: 
 
• SKS kontonavnet, er i SKS kontoplanen, tidligere udvidet fra 30 til 50 

karakterer, uden at det samme var sket på DDI finanskontobestillingen, hvor 
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der tidligere, således fortsat blev valideret for en navngivning på maksimalt 30 
karakter. Dette er nu rettet, så det er muligt at oprette finanskonti med fri 
specifikation, hvor navnet på kontoen er op til 50 karakterer, uden at det giver 
problemer i DDU finanskontobestillinger 
 

• Indeholdte CPR-nummer feltet på kreditorkortet mere end 10 karakterer, 
fordi der eksempelvis var indtastet bindestreger mellem talværdierne i CPR-
nummeret, var det tidligere ikke muligt at redigere kreditor via en DDI 
kreditorbestilling. Dette er nu rettet. 

 
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Indrapportering til ØSC/Bestillinger 
Frigivet med build 9.2.001. 

Central integrationssnitflade, CIS 
Afsnittet herunder beskriver ændringer i den nye centrale integrationssnitflade for 
afsendelse af data fra Navision Stat til Statens HR-system og det nye fællesstatslige 
budgetsystem (SBS). 

IN03284 Nye datofelter på HR medarbejderkortet og tilpasning af kørsler. 
I forbindelse med frigivelse af IN03083 ’Ny HR medarbejder tabel med 
tilhørende stamdata oprettelseskørsler’ blev der blandt andet frigivet feltet ’Aktiv’ 
til HR medarbejder-tabellen for at indikere, om medarbejderen var aktiv eller 
eventuel fratrådt. 
 
Det har dog vist sig, i forbindelse med integrationstest mellem Navision Stat og 
Statens HR, at Statens HR har nogle udfordringer med dette felt, da en 
medarbejder kan risikere at blive sat inaktiv tidligere end medarbejderen reelt 
bliver inaktiv. 
 
Derfor er der nu indført to nye datofelter ’Aktivering Startdato’ og ’Aktivering 
Slutdato’ på HR Medarbejder tabellen, som erstatter feltet Aktiv, og som 
understøtter en mere præcis datagengivelse og dataudveksling mellem Statens HR 
og Navision Stat.  
 
De tre kørsler ’Opret medarbejder som rejsekreditor’, ’Opret medarbejder som 
debitor’ og ’Opret medarbejder som ressource’ til oprettelse af henholdsvis 
rejsekreditorer, debitorer og ressourcer anvender nu de to datofelter til 
henholdsvist at aktivere og de-aktivere: kreditorer, debitorer og ressourcer. 
 
Sti: Afdelinger/Personale/Personale/HR Medarbejdere 
 
Bemærk, at det derudover med kravet er sikret, at det ikke er muligt at redigere 
cpr-nummeret på en rejsekreditor, der er tilknyttet en HR medarbejder. 
Frigivet med build 9.2.001. 
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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, mellem Navision Stat og INDFAK22 og mellem Navision Stat og den fællesstatslige 
HR-løsning. 

IN03257 GIS-enablede tabeller forberedes for en bedre sporbarhed. 
 
Alle GIS-enablede tabeller er blevet forsynet med nye felter: 
  

• ”Afsendersystem Datastrømskode” 
• ”Afsendersystem BatchID” 
• ”Afsendersystem TransaktionsID” 
• ”Afsendersystem LineID” 

 
Dermed videreføres fremadrettet alle værdierne fra GIS integrationstabellerne 
med henblik på at få etableret et bedre transaktionsspor mellem GIS batchen og 
de oprettede data i grundtabellerne i Navision Stat. 
 
Derudover er der etableret ny mulighed for at se de ændringer, der er foretaget via 
DDI oprettelse eller GIS modtagelse via en brugervenlig datalog funktion på 
samtlige stamdatakort i Navision Stat. 
 
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Kreditorer/Fanen Naviger/Handlingen 
’Vis GIS Data Log’ og Handlingen ’Vis DDI Data Log’ 
Frigivet med build 9.2.001. 
 

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) 
[Der er ingen ændringer til området] 

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

IN03279 Korrekt visning af originale EU PEPPOL XML bilag 
I forbindelse med, at Navision Stat nu er udvidet for en lovpligtig modtagelse af 
EU PEPPOL konteringsdokumenter via IndFak, er Elektronisk arkiv udvidet for 
at kunne vise den indlejrede originale PEPPOL xml fil.  

                                                 
2 Kun stamdata og transaktionsdata (for en visning af betalingsstatus). 
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Desuden håndteres visning af nye dokumentformater (csv og regnearksformater), 
som kan være vedlagt i PEPPOL originalfilen. Dette sikrer, at brugeren vil opleve 
en visning af PEPPOL bilag, tilsvarende den eksisterende visning af OIOUBL. 
Frigivet med build 9.2.001. 
 

 Køb/salg 
Afsnittet beskriver de ændringer, der er fælles for både køb og salg funktionalitet 

IN03153 Kørselsrapport til spærring af debitorer eller kreditorer 
Hermed frigives ny rapport ”Spær debitor/kreditor”, der på baggrund af alder på 
yngste post kan spærre debitorer og/eller kreditorer med typen Alle. Man kan 
vælge udskrift som kontrol, før reel opdatering af data. Datoen, man beregner 
postens alder ud fra, enten 2 eller 3 år, kan ikke overskride dags dato.  
 
Sti: Afdelinger/Opsætning/It-administration/Generelt. 
 
Bemærk at rapporten kan opsættes som fast månedskørsel, hvor slutdato gives 
automatisk. 
Frigivet med build 9.2.001. 

IN03251 CVR Datavask begrænses ved valgt editeringsspærring 
I Navision Stat kan man med CVR integrationen opdatere regnskabets debitor- og 
kreditorstamdata på to måder. 
 
Med handling ’CVR opslag’ på det enkelte stamkort kan man udelukkende 
opdatere de allerede eksisterende oplysninger ud fra det her givne CVR Nr. eller P 
Nr. Denne enkeltvise datavalidering bibeholdes derfor i sin nuværende form. 
 
Med den generelle datavask under 
Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/CVR integration kan man derimod 
ændre alle data på internt hentede stamdata, før man henter eksterne CVR-data. 
Hermed kunne man ændre et stamkort fundamentalt. Dette er nu ændret, således 
at der generelt spærres for opdatering af editeringsspærrede data. Hvis man 
forsøger at udføre en opdatering af stamkort knyttet til et editeringsspærret 
fagsystem, vil opdatering heraf blive negligeret og den efterfølgende 
statusopgørelse vil opliste summen af sådanne stamoplysninger under punkt ”Ikke 
opdateret”. 
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Frigivet med build 9.2.001. 
 

Køb - PM/NKS 
Nedenstående afsnit beskriver den integration, der er udviklet mellem udbetalingsfunktionaliteten 
i Navision Stat og Nemkonto (NKS). 
[Der er ingen ændringer til området] 

Køb – Integration til REJSUD2 
Afsnittet herunder beskriver ændringer til REJSUD2 integrationen som en del af standard Køb 
funktionalitet. 
[Der er ingen ændringer til området] 

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 i personalemodulet i Navision Stat.  
[Der er ingen ændringer til området] 

Ressourceplanlægning 
Afsnittet herunder beskriver ændringer i ressourcemodulet i Navision Stat.  
[Der er ingen ændringer til området] 

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

IN03130 Logning af initial bruger på Navision Stat database 
Den første bruger der bliver oprettet på en ny Navision Stat database, er en 
såkaldt ’initial bruger’. Denne bruger bliver automatisk oprettet med 
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rettighedssættet ’Super’, men tidligere uden den datamæssige registrering, der 
sikrer, at der kan foretage en total kontrol af tildelte rettigheder. 
 
Uanset om det er en medarbejder hos en hosting-leverandør, eller Intern IT, som 
opretter databasen, er det vigtigt, at der sker en korrekt logning af, hvem der var 
den første bruger. Dette sker nu ved at gennemtvinge skrivning til tabeller, for 
den første bruger, tilsvarende den skrivning, der allerede finder sted for de 
efterfølgende brugere: 
 
Bemærk, at selv for brugere, der anvender BAM til oprettelse af nye brugere og 
tildeling af tilhørende rettigheder, kan den første bruger på en database rent 
teknisk ikke oprettes igennem BAM. 
 
Med den nye ændring sikrer således et korrekt kontrolgrundlag for alle brugere, 
inklusiv den første bruger på databasen, der nødvendigvis altid oprettes direkte via 
Navision Stat (NAV-klienten) ved hosting leverandør eller intern IT. 
Frigivet med build 9.2.001. 

Sager 
Afsnittet herunder beskriver de ændringer, der er fortaget til sagsfunktionaliteten i 
Navision Stat. 

IN03268 Udlæsning af sagsbudget virker ikke efter opgradering til NS9.0 
Udlæsning af sagsbudget fra sagsbudgetkladde til Excel har indtil nu ikke virket 
efter opgradering til NS9.0, idet systemet bad om navn på regneark, hvilket ikke 
var muligt at angive. Fejlen er nu rettet. 
 
Sti: Afdelinger/Sager/Sager/Opgaver Sagsbudgetkladder 
Frigivet med build 9.2.001. 
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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 9.3. 
 
 Brugervejledning til Brugeradministration  
 Brugervejledning til DDI for institutioner  
 Installationskompendium til NAV-klienten 
 Integration til Statens HR System 

 
Frigivet med NS9.2.002 

Skærmhjælp 
Moderniseringsstyrelsen forventer at opdatere skærmhjælpen i forbindelse med sidste build til 
NS9.3 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. 
 
Der er således ikke frigivet opdateret skærmhjælp i forbindelse med build NS9.2.002. 
 
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 NS9.3 udgøres af, løbende er installeret i drift hos udvalgte piloter.  
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