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Rettigheder til brugere i, eller serviceret af, Statens Administration  
 
Nedenstående skema beskriver med udgangspunkt i den aktuelle gruppering af ar-
bejdsprocesserne i Statens Administration (SAM) og hos tilhørende kunder, hvilke 
rettigheder, der som udgangspunkt bør tildeles for brugere med adgang til Navi-
sion Stat produktionsdatabaser.  
 
SAM Medarbejdere – standard 
 

Funktion Rettighedssæt 

SAM – Kreditor  

Medarbejdere i Statens Administra-
tion, som skal arbejde med kreditor-
processer, som fx at kunne behandle 
bestillinger i DDI, skal have følgende 
rettigheder i Navision Stat. 

Rettighedssæt: ACC_REGN_ALMEN 
og NS_REGN_KREDITOR 
Rollecenter: ØSC Regnskabsmedarbejdere 
Decentral indrapportering: ØSC (Regnskab) 

SAM – Debitor/Finans  

Medarbejdere i Statens Administration, 
som skal arbejde med debitor- og finan-
sprocesser, som fx at kunne behandle 
bestillinger i DDI, og vedligeholde stam-
data og bogføre salgsbilag, skal have føl-
gende rettigheder i Navision Stat. 

Rettighedssæt: ACC_REGN_ALMEN 
og NS_REGN_FINANS 
Rollecenter: ØSC Regnskabsmedarbejdere 
Decentral indrapportering: ØSC (Regnskab) 

SAM – Løn  

Medarbejdere i Statens Administration, 
som skal arbejde med kreditorprocesser, 
som fx afstemning af konti, og kunne af-
give bestillinger via DDI, skal have føl-
gende rettigheder i Navision Stat.  

Rettighedssæt: ACC_OESC_LOEN-
MEDARB  
Rollecenter: ØSC Kunde 
Decentral indrapportering: ØSC (Løn) 

 

SAM – Refusion  

Medarbejdere i Statens Administration, 
som skal arbejde med debitorprocesser, 
som fx afstemning af konti, og kunne af-
give bestillinger via DDI, skal have føl-
gende rettigheder i Navision Stat.  

Rettighedssæt: ACC_OESC_LOEN-
MEDARB  
Rollecenter: ØSC Kunde 
Decentral indrapportering: ØSC (Løn) 

 

 
 
Udvalgte SAM medarbejdere med særligt ansvar 
De særlige opsætningsrettigheder der ligger UDEN for standardrettighedssættet, 
og som kun skal tildeles brugere med særligt ansvar.  
 

Opsætning af Rettighedssæt 

ØDUP integration NS_OPS_INTEGRATION 

NAS integration NS_OPS_INTEGRATION 
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Opsætning af Rettighedssæt 

Elektronisk handel NS_OPS_INTEGRATION 

Bankprokura NS_OPS_PROKURA 

Ansvars- og enhedskoder i brugerkon-
trol 

NS_OPS_BRUGERKONTROL 

Ændringslog NS_OPS_AENDRINGSLOG 

Anlæg NS_OPS_ANLAEG_UDV 

Opdatering af medarbejderoplysninger NS_SLS_OPDAT 

Generisk integration (GIS) NS_OPS_GIS 

Opsætning af tabeller og felter der skal 
kunne 
ind- og udlæses via standard 
dataoverflytningsværktøjet RAPID 
START (NS_OPS_RAPIDSTART) med 
tilhørende ud- og indlæsning af samme 
(NS_RAPIDSTART)1 

NS_OPS_RAPIDSTART 
NS_RAPIDSTART 

Digital Post NS_OPS_DIGITAL_POST 

Angivelse af regnskabsstatus ved over-
gang til historisk eller test regnskab 

NS_OPS_REGN_STATUS 

 
SAM kunder 

Institutionstyper Rettighedssæt 

Institutionstype A 

Kunden følger opgavesplittet, 
og har ikke behov for dispensa-
tion af Statens Administration. 
Kunden anvender kun Navision 
Stat til at køre rapporter og se 
data, dette kunne fx være en cont-
roller eller en student. 

Minimums rettighedssæt:  

NS_OESC_BASIS 

 

Rollecenter: ØSC Kunde 

 

Institutionstype B 

Kunden følger opgavesplittet, 
og har ikke behov for dispensa-
tion af Statens Administration. 
Kunden anvender kun Navision 
Stat til at afgive bestillinger via 
DDI til Statens Administration og 
evt. køre rapporter. 

Minimums rettighedssæt:  

NS_OESC_BASIS 

NS_OESC 

Rollecenter: ØSC Kunde 

Decentral indrapportering: ØSC Kunde 

Rettigheder til institutionsspecifikke DDI opsæt-

ninger: 

NS_OPS_OESC_GODKEND 

NS_OPS_OESC_LOKALT 

 

Institutionstype C 
Kunden følger opgavesplittet, 
men har alligevel fået dispensa-
tion af Statens Administration, da 
kunden anvender avanceret funk-
tionalitet i Navision Stat indenfor 
opgavesplittet. 

Minimums rettighedssæt:  

NS_OESC_BASIS 

NS_OESC 

NS_OESC_UDV_EJKONFL (dispensation) 

NS_OPS_OESC_EJKONFL (ved opsætning og di-

spensation) 

 

Rollecenter: ØSC Kunde 

Decentral indrapportering: ØSC Kunde 

 

1 Se også afsnittet ’Særligt vedrørende RAPID START’. 
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Institutionstyper Rettighedssæt 

Rettighedssæt ifølge opgavesplittet, der kræver di-

spensation 

NS_MEDARB_SE 

NS_SLS_SE 

NS_MEDARB_RED 

NS_ABB 

NS_GIS 

NS_OPS_PBS 

NS_PBS 

NS_OPS_SAG_BEVILLING 

NS_SAG_BEVILLING 

NS_SAG_BEV_BUD_KØR 

NS_SAG_BEV_KONT_KØR 

NS_SAG_KONTERING 

NS_SAG_PLANLÆGNING 

NS_SAG_STAMDATA 

Institutionstype D 
Kunden følger ikke opgave-
splittet og har fået dispensation 
af Statens Administration til at 
anvende konfliktende funktionali-
tet direkte i Navision Stat som lig-
ger udenfor opgavesplittet. 
 

Minimums rettighedssæt:  

NS_OESC_BASIS 

NS_OESC 

NS_OESC_UDV_EJKONFL (dispensation) 

NS_OPS_OESC_EJKONFL (ved opsætning og di-

spensation) 

 

Rollecenter: ØSC Kunde 

Decentral indrapportering: ØSC Kunde 

Rettighedssæt til kladdelinjer og bogføring som 

kræver dispensation 

NS_OESC_FINANSKLADDE(opret/rediger/slet 

kladdelinjer) 

NS_OESC_BOGFØR (bogføring af finansposter) 

NS_OESC_BEH_AFST (udføre beholdningsafstem-

ninger) 

 

Rettighedssæt der giver mulighed for at op-

rette/redigere/slette og som kræver dispensation 

NS_OESC_DEBITOR 

NS_OESC_KREDITOR 

NS_OESC_KREDITOR_PM 

NS_OESC_FINANS 

NS_OESC_ANLAEG 

På tværs af institutionstyper Rettighedssæt, Rollecenter og Brugertype 

Kunden følger opgavesplittet, 
og har ikke behov for dispensa-
tion af Statens Administration.  
 

 

Rettighedssæt der ikke kræver dispensation: 

NS_OPS_OESC_LOKALT 

NS_OPS_OESC_GODKEND 

NS_OESC_BASIS_REDUC 

NS_OESC_EJDIM_ADM 

 

Rollecenter: ØSC Kunde 

Decentral indrapportering: ØSC Kunde 
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Særligt vedrørende ACC_KONSULENT 
Type Bestillingsproces 

Konsulent, der skal udføre en op-
gave for en institution, der service-
res af SAM. 
 
Eksempler af typer af opgaver som 
en Ekstern bruger ville kunne ud-
føre for en institution kunne være: 

 Oprettelse af nyt regnskab 

 Opsætning af GIS 

 Oprettelse af anlæg 

 Genoprettelse af data og 
konvertering 

Institutionen bestiller rettighedssættet 
ACC_KONSULENT til en konsulent via en 
SAM-medarbejder, som herefter tager kontakt 
til ØS, for at få oprettet rettighedssættet, da 
SAM ikke selv må tildele dette rettighedssæt. 
 
I ACC_KONSULENT rettighedssættet gives 
adgang til de fleste funktionsområder og opsæt-
ninger i Navision Stat, undtagen bogføringer 
med finansintegration og brugeradministration.  
 
Bemærk at rettighedssættet ACC_KONSU-
LENT ikke giver adgang til: 
 
NS_OPS_GIS 
NS_OPS_RAPIDSTART 
NS_RAPIDSTART 
 
NS_OPS_GIS og NS_RAPIDSTART kan be-
stilles særskilt til konsulenten efter samme kon-
cept som ACC_KONSULENT 

Bruger ansat i en institution, der 
serviceres af SAM 

En bruger ansat i en SAM-serviceret institution 
må IKKE få tildelt rettighedssættet 
ACC_KONSULENT. 

Medarbejder ansat i SAM En SAM-medarbejder må IKKE få tildelt ret-
tighedssættet ACC_KONSULENT. 

 
 
Særligt vedrørende RAPID START 
RAPID START værktøjet bruges primært ved opsætning af nye regnskaber, eller ifm. flyt-
ning af regnskaber, fx afledt af ressortændringer. Værktøjet er IKKE beregnet til drifts-
mæssige opgaver, og bør kun anvendes af brugere og konsulenter med grundigt kendskab 
til den underliggende datamodel i Navision Stat. 

 
Type Bestillingsproces 

Bruger ansat i en institution, der serviceres 
af SAM 

Brugere hos SAM-kunder må IKKE få 
adgang til: 
NS_OPS_RAPIDSTART 
NS_RAPIDSTART 
 

Medarbejder ansat i SAM Kun særligt udvalgte SAM-medarbej-
dere må få adgang til: 
NS_OPS_RAPIDSTART 
NS_RAPIDSTART 
 
En SAM-medarbejder må, for den 
samme database, kun få adgang til en-
ten NS_OPS_RAPIDSTART eller 
NS_RAPIDSTART, men aldrig begge 
rettighedssæt. 
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Interne konsulenter ansat i ØS. En ØS konsulent må, for den samme 
database, kun få adgang til enten 
NS_OPS_RAPIDSTART eller 
NS_RAPIDSTART, men aldrig begge 
rettighedssæt. 

Eksterne konsulenter, hvor en SAM-kunde 
anmoder om tildeling af rettigheder til kon-
sulenten 

En ekstern konsulent tildeles alene ret-
tighedssættet NS_RAPIDSTART. 
Derfor skal en ekstern konsulent altid 
afvikle den samlede proces i samar-
bejde med en intern konsulent. 

 
 
Trafiklys for rettighedssæt 
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