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Navision Stat 9.7 

Nyt i Navision Stat 

 
Nedenstående beskriver den samlede mængde af funktionalitetsændringer mellem 
Navision Stat 9.6 og 9.7, frigivet over følgende builds1: 
  

Build Primært indhold Frigivelsesdato 
Pilot/Officielt 

NS9.6.001  Mindre udvidelse af DDI funktionalitet samt mindre 
fejlrettelser 

25.11.2020/30.11.2020 

NS9.6.002   

NS9.6.003   

NS9.5.004   

NS9.5.005   
 
  

                                                           
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 er forskellen mellem Navision Stat 9.6 og 
9.7, Alle beskrivelser er sorteret efter funktionalitetsområdet, og er markeret med det buildnr., 
som ændringen er frigivet under.  
 

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. 

IN03185 – Hindring af læsbart format på udvalgte felter 
Udvalgte felter, der indeholder oplysninger, som ikke skal kunne læses i klartekst i løsningen, er 
nu blevet maskeret. Felterne er også blevet forberedt til en evt. fuld kryptering senere. 
Frigivet ved build NS9.6.001. 

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. 

IN03574 Sammenligningsrap. skal vise rejsekreditorposter som manuelle 
Oprettes en manuel betaling til en Rejsekreditor, skal oprettelsen dokumenteres, og 
betalingsposten vil fremgå som en manuel indtastet linje i Sammenligningsrapporterne. 
 
I Sammenligningsrapporterne ’Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag’ og 
’Check bogførte betalinger mod indkomne købsbilag’ blev de manuelt oprettede poster på en 
rejsekreditor tidligere, fejlagtigt, vist under bilagstypen Rejsekreditor. 
Dette er rettet, så posterne nu, i stedet for, bliver vist som manuelle bilag, og ved godkendelse i 
Udbetalingskladden skal posten tjekkes op imod dokumentation for rettelsen. 
 
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Udbetalingskladder PM/Sammenlign 
betalingsoplysninger med originalt købsbilag. 
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Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Rapporter/Check bogførte betalinger med indkomne 
købsbilag. 
Frigivet med build NS9.6.001. 

IN02408 Udgiftsfordeling med ressourcer 
Der har været fejl på udgiftsfordelingskortet med ressourcer. Den samme dimensionskode 
kunne indvælges flere gange. 
Denne fejl er nu rettet, således at man kun kan indvælge den samme dimensionskode én gang. 
 
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Udgiftsfordelinger. 
Frigivet med build NS9.6.001. 

Indrapportering til ØSC 
Afsnittet herunder beskriver ændringer i den funktionalitet, der anvendes for 
udveksling af bestillinger mellem kunder serviceret af SAM og medarbejdere ansat 
i SAM. 

IN03503 Tilføjelse af felt Debitorordrenr. på salgsbilagsbestillinger 
Feltet ’Debitorordrenr.' er nu tilføjet salgsfaktura- og salgskreditnotabestillingen 
for overførsel til hhv. salgsfaktura og salgskreditnota i Navision. Dermed gives der 
nu en gennemgående salgsreference lige fra institutionens bestilling til det 
udsendte bilag, idet 'Debitorordrenr.' både medtages på det udskrevne salgsbilag 
og som element i OIOUBL, der anvendes som fælles grundlag til E-Bilag og 
Digital Post. 
 
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Indrapportering til ØSC/Bestillinger. 
Frigivet med build NS9.6.001. 

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). 

IN03575 0-filer udlæses selv om datasættet er ændret 
Det er blevet konstateret at CIS løsningen har udlæst 0-filer, frem for et fuldt 
dataload, for følgende fire CIS datastrømme: BEVILLINGSDATA; 
ANLAEGSDATA; RESSOPLYSNINGER og SAGSOPLYSNINGER, der alle 
består af hovedtabeller i dataopsætningen. 
 
Dette er rettet nu, således at der atter udlæses et fuldt dataload, såfremt der har 
været ændringer i data, i de pågælgende tabeller siden sidste CIS udlæsning. 
 
Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Central 
Integration/CIS Datastrømme. 
Frigivet med build NS9.6.001. 
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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. 
[Der er ingen ændringer til området] 

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). 

IN03364 Returnering af Indfak2ID i Applikationsmeddelelse til IndFak 
Der er blevet rettet i, hvorledes IndFak2ID løftes ud af dimensionskontostrengen 
for OIOUBL og Peppol konteringsdokumenter. 
 
Nu sikres det, at IndFak2ID altid bliver returneret korrekt i 
Applikationsmeddelelse til IndFak2, i de sjældne tilfælde, hvor dokumentet giver 
valideringsfejl i modtagelsesbehandlingen, eller hvor der ikke automatisk er fundet 
et tillhørende kreditorkort i Navision Stat. 
 
Fejlrettelsen giver ikke anledning til ændring i brugerens anvendelse eller 
håndtering af programmet. 
Frigivet med build NS9.6.001. 

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). 
[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] 

                                                           
2 Kun stamdata og transaktionsdata (for en visning af betalingsstatus). 
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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. 
[Der er ingen ændringer til området] 

Sager 
Afsnittet herunder beskriver de ændringer, der er fortaget til sagsfunktionaliteten i 
Navision Stat. 
[Der er ingen ændringer til området] 
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Bilag A – Opdateret dokumentation 

Brugervejledninger og generelle beskrivelser 
 
Flere af brugervejledningerne til Navision Stat opdateres i forbindelse med release af 
Navision Stat 9.7. 
 
Du kan finde de nyeste brugervejledninger på Økonomistyrelsens hjemmeside.  

Skærmhjælp 
Økonomistyrelsen opdaterer skærmhjælpen ifm. sidste build til NS9.7 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 frigives således opdateret skærmhjælp ifm. Navision Stat 9.7. 
 
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 NS9.7 udgøres af, løbende er installeret i drift hos udvalgte 
piloter.  
 
Build NS9.6.001 (NS9.7) blev installeret hos Økonomistyrelsen 72 timer forud for alle 
øvrige Navision Stat databaser med Økonomistyrelsens systemansvar og hostet af SIT. 
 

https://oes.dk/systemer/oekonomistyring-og-regnskab/brugervejledninger/
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