
 

Følg udbetalingen til modtagers bankkonto uanset 
kildesystemet eller afsendelsesmetoden.  

’Følg udbetalingen’ er et af de initiativer, som Økonomistyrelsen står 
bag for at skabe større sikkerhed og gennemsigtighed i processerne 
vedrørende udbetaling af statslige midler. Dette initiativ består af et 
beriget dataudtræk i Navision Stat, som både kan anvendes revisi-
onsmæssigt via et rapportudtræk, og udlæses til andre værktøjer så 

som Excel, for videre analyse. 

Følg udbetalingen - Rapportvisning 

Rapporten sammenstiller relevante datasæt for udbetalingsprocessen, så det bliver 
lettere at kontrollere betalinger. Rapporten giver et simpelt overblik over alle gen-
nemførte udbetalinger for hver kreditor pr. bankkonto i en interaktiv visning, som gør 
det let at navigere til stam- og transaktionsdata for yderligere kontrolpunkter. Fra ud-
skriftsvisningen kan der fx foretages direkte opslag til: 

• Kreditors stamdata 
• Betalingsposten, og herfra til det komplette transaktionsspor 
• Kontrolgrundlaget for prokuragodkendelsen  

Rapporten er lettilgængelig for alle brugere med adgang til Navision Stat, og byder på 
en række værdiskabende funktionaliteter:  

• Berigelse af data fra NemKonto, så alle kontooplysninger fremstilles ens.  
• Indbyggede kontroller, der markerer teksten, hvis visse oplysninger fra 

betalingen ikke stemmer overens med kreditorens nuværende betalings-
oplysninger. 

• Muligt kontrolgrundlag for periodisk gennemgang af foretagne betalin-
ger, og udskrift som PDF fil for dokumentation. 

• Mulighed for at se alle betalinger til et givent kontonummer. 
• Mulighed for at udfolde betalingerne for hver kreditor, for flere detaljer. 

 

Valideringen af de konkrete betalingsoplysninger, der er udbetalt til, vil naturligvis 
fortsat bero på en manuel kontrol ved verificering af oplysninger hos kreditor.  

  



 

   

 

Følg udbetalingen – Dataudtræk  

 

De samme data som rapporten er baseret på, kan udtrækkes som rå-data i en liste-
visning via Navision Stat. Her kan data visualiseres direkte, fx for en visning af, hvor 
stor en volumen af betalinger, der sendes hhv. via NemKonto og direkte til pengein-
stituttet: 

 

Fordelen ved at have adgang til disse rå- data, er dog især muligheden for let et ek-
sportere data til eksterne værktøjer for yderligere analyseformål, typisk med pivot-
værktøjet i Excel. Hermed har man mulighed for selv at definere niveauer og fokus-
punkter for kontrollen. Her er det fx muligt at se, om en bankkonto er anvendt til 
flere kreditorer, eller fx kontrollere mønstret for den tidsmæssige godkendelse af be-
talinger: 

 

Dataudtrækket indeholder mange oplysninger om de enkelte betalinger, og giver 
derved mulighed for at udvælge netop de informationer, der er relevant for en given 
kontrol. 

Funktionaliteten til ’Følg udbetalingen’, blev frigivet 02.03.2020 med Navision Stat 
NS9.4.003.  Følg fremtidige frigivelser af Navision Stat for udvidelser af funktionalite-
ten til ’Følg udbetalingen’, og glem ikke at besøge den tilhørende brugervejledning 
om emnet. 

Rapporten: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Rapport og analyser/Følg Udbetalingen 

Dataudtrækket: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Udbetalinger 
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