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Nyt i Navision Stat 
 
Nedenstående beskriver den samlede mængde af funktionalitetsændringer mellem 
Navision Stat 9.7 og 9.8, frigivet over følgende builds1: 
 

Build Primært indhold Frigivelsesdato 

Pilot/Officielt 

NS9.7.001 1. Udvidelse af HR medarbejder integrationen 27.05.2021/31.05.2021 

NS9.7.002   

NS9.7.003   

NS9.7.004   

NS9.7.005   

 
  

                                                           
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 forskellen mellem Navision Stat 9.7 og 9.8, 
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. 

IN03624 Fejl ved indlæsning af datafiler for VMS pakke ved brug af PowerShell 

For regnskaber, der ikke anvender CM, opstod der en fejl i VMS-modulet hvis man forsøgte at indlæse 
datafiler for en VMS-pakke, hvor i en CM opsætningsfil indgik, via PowerShell. Fejlen resulterede i at 
hverken CM opsætningsfilen eller efterfølgende datafiler til indlæsning blev indlæst. Fejlen rettes med 
nærværende krav. 
Sti: Afdelinger/Opsætning/It-administration/Versionsstyring (VMS) 
Frigivet med build NS9.7.001 

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. 
[Der er ingen ændringer til området] 
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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). 
[Der er ingen ændringer til området] 

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). 
[Der er ingen ændringer til området] 

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] 

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. 

                                                           
2 Kun stamdata og transaktionsdata (for en visning af betalingsstatus). 
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IN03602 Udvidelse af HR medarbejdertabel og rejsekreditorkørsel 

Statens HR kan udelukkende håndtere medarbejdere med dansk CPR-nr., hvorfor 
institutioner med ansatte udlændinge eller udenlandsdanskere, hvor der ikke skal ske 
afregning til deres NemKonto, indtil nu har været nødsaget til at anvende DDI for 
oprettelse og vedligehold af disses personalekreditorkort. 
 
Med dette krav udvides HR medarbejdertabellen med nedenstående felter for dermed at 
udnytte de dertilhørende kørsler for automatiseret oprettelse af rejsekreditorer. 
 

1. Bankregistreringsnr. 
2. Bankkontonr. 
3. IBAN (PM) 
4. BIC (SWIFT-adresse) 
5. Banknummer 
6. Bankregistreringskode 
7. Kreditor Betalingsgruppe 
8. Kreditorbogføringsgruppe 
9. Valutakode 
10. Betalingsformskode 
11. Valutakode (modværdi) 

 
Der vil i eksisterende kørsel ”Opret HR Medarbejder som Rejsekreditor” være en skarp 
adskillelse mellem medarbejdere givet fra Statens HR, og disse øvrige medarbejdere givet 
fra institutioners proprietære fagsystemer. Således vil kørslen udelukkende anvende 
ovenstående nye felter, hvis fagsystem på HR medarbejderen er forskellig fra værdi 
defineret i nyt felt ’Fagsystem til Statens HR’ under GIS Integrationsopsætning: 
 

 Værdier i felterne 1-6 anvendes til udfyldelse af tilsvarende felter på 
kreditors først fundne bankkort, alternativt helt nyt bankkort 

 Værdi i felt 7 anvendes til udfyldelse af tilsvarende felt på kreditors 
betalingsoplysning og afleder dennes betalingsmetode og øvrige 
standardværdier 

 Værdier i felterne 8, 9 og 10 anvendes til udfyldelse af tilsvarende felter på 
selve kreditorkortet 

 Værdi i felt 11 anvendes til udfyldelse af tilsvarende felt på kreditors 
betalingsoplysning 

 
Herudover har vi udvidet HR Medarbejderopsætning med mulighed for at opsætte 
skabeloner til oprettelse af kreditorer både inden- og udenfor EU. Der gøres opmærksom 
på, at skabeloner forsat kun finder anvendelse ved oprettelser og ikke ved opdateringer. 
 
Sti: Afdelinger/Personale/Personale/HR Medarbejdere, Generel Integration/Generisk 
Integration/GIS Basis/GIS Integrationsopsætning og Afdelinger/Personale/ 
Opsætning/HR Medarbejderopsætning 
Frigivet med build NS9.7.001 

Ressourceplanlægning 

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



 
Side 6 af 7 

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 forlængelse af NS9.8 
releasen i december 2021.  
 
Du kan finde de nyeste brugervejledninger på Økonomistyrelsens hjemmeside.  

Skærmhjælp 

Økonomistyrelsen opdaterer skærmhjælpen ifm. sidste build til NS9.8 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. 

 

Bilag B – Piloter 

Alle udviklingskrav er testet ad flere omgange ved Navision Stat udviklingsenheden, 
hvorefter de builds, som NS9.6 udgøres af, løbende er installeret i drift hos udvalgte 
piloter.  
 
Build NS9.7.001 blev installeret hos Økonomistyrelsen og Energistyrelsen 72 timer 
forud for alle øvrige Navision Stat databaser med Økonomistyrelsens systemansvar og 
hostet af SIT. 
 

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

