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REJSUD
ANDRE RETTTELSER
Fritekstsøgning i bestillingsarkivet kunne resultere i et crash. Fejlen er rettet:
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INDFAK
IRU-3029/IRD-6164 - MULIGHED FOR AT
MARKERE BILAG SOM FORTROLIGE
UAFHÆNGIGT AF HVAD AFSENDER SELV
MENER
Tilpasninger / Ændringer
Modul blev leveret i forbindelse med Release 115, men blev ikke aktiveret på Indfak2.dk. Men
denne release aktiveres modulet og samtidigt er der lavet nogle mindre ændringer / tilpasninger:
A: Fortrolighedsmarkering fra Nemhandlel / OIOUBL-fakturaer
Angiver leverandøren ”Personalsecure” niveau 1 i den elektroniske faktura, bliver fakturaen ikke
længere låst. Der vil som hidtil stadig være et ”vandmærke” i visningen af faktura som
angiver ”Fortroligt”. Routing af fakturaer på dette fortrolighedsniveau understøttes også stadig.

Oversigt
Dokumenter kan nu markeres som fortrolige, ved ankomst i fakturamodulet. Fortrolige dokumenter
bliver låst, således at det ikke er muligt at se originalfaktura, vedhæftninger eller XML-version.
Brugere med rollen ”Rolle Indfak – Må se fortrolige dokumenter”, kan låse dokumentet op for at se
indholdet.
Låsning af fortrolige dokumenter gælder i følgende visninger:
•
•
•
•
•

Til behandling
Varemodtag
Til godkendelse
Fakturaarkiv
Fakturaer til forhåndsregistrering
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Fortrolighed på dokumenter kan sættes på baggrund af følgende tre kriterier:
1) Leverandøren har angivet fortrolighedsniveau.
2) Der er registreret fortrolighed på leverandøren i Navision Stat.
3) Manuel fortrolighedsmarkering.
Bemærk: Denne handling kan kun udføres af Globale Systemadministratorer
Er én af de to kriterier opfyldt, vil dokumentet blive markeret som fortroligt.
Fortrolighedsmarkering sker kun, ved modtagelse af et enkelt dokument. Eventuel ændring af
fortrolighedsniveau på en leverandør i Navision Stat, vil ikke opdatere fortrolighedsniveau sat på
dokumenter som er modtaget tidligere.

Visning låste dokumenter
Brugere som ikke har rettigheder til at låse fortrolige fakturaer op, vil når faktura åbnes få
nedenstående visning.
Brugeren kan altid se fakturahoved-informationer og konteringslinjer. Nogle funktioner vil dog
være begrænset.
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1: Tekst der forklarer at dokumentet er låst
2: Fanebladet: ”Vedhæftninger” begrænset. Det er ikke muligt at se evt. vedhæftninger eller tilføje
nye vedhæftninger.
3: Fanebladet ”E-faktura” vil altid være tomt. Det er ikke muligt at download den originale efaktura, hvis dokumenter er markeret som fortroligt.
4: Åbnes ”Avanceret opdeling”, er det ikke muligt at gennemføre ”Opdel fra e-faktura”

Denne funktionalitet er altid låst for fortrolige dokumenter, da afsender kan have inkluderet
fortrolige oplysninger i e-fakturaens linjetekster.
5: Låste fakturaer vil ikke have ikon / direkte link til matchmodulet.

Oplåsning af dokumenter
Brugere som rettigheder til at se fortrolige dokumenter vil få følgende visning:

Ved tryk på knappen ”Lås op”, startes en session hvor originalbilaget vises og handlingen logges.
Evt. pop-up fra matchmodulet, vil også blive vist. Navigeres der fik fra dokumentet, vil det blive
låst igen og sessionen udløber.
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Rapporter i fakturamodul
Fakturamodulet har fået 4 nye rapporter:

Fortrolighedsniveauer og brugere:
Denne rapport viser hvilke brugere har adgang til at åbne låste dokumenter:

1: Tildelt fortrolighedsniveau. OBS: Ibistic understøtter håndtering af flere fortrolighedsniveauer.
Dette anvendes ikke i IndFak. Der vil således altid kun være et fortrolighedsniveau.
2: Teknisk ID for fortrolighedsniveauet
3: Brugerens navn og HR-nøgle
4: Brugernavn
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Visning af fortrolige fakturaer:
Rapporten viser hvilke fortrolige fakturaer som har været låst op i den valgte periode, samt hvilken
bruger som har låst dem op.

1: Angiv et dato-interval for rapporten. Der kan maks. laves udtræk for 400 dage ad gangen.
2: Viser hvornår dokumentet blev låst op.
3: Dokumentets leverandør
4: Viser dokumentets fakturanr.
5: Evt. bilagsnr., hvis dokument er blevet overført til Navision Stat.
6: Navn og HR-nøgle på den bruger som har låst dokumentet op.
7: Hvis brugeren som låste det fortrolige dokument op, gjorde dette i en fraværsassistentvisning,
vises navn for den som brugeren var fraværsassistent for.

8

RELEASE NOTE: INDFAK OG REJSUD

Ændring af fakturaers fortrolighedsniveauer:
Rapporten viser hvilke fortrolige fakturaer, som har fået tilføjet eller fjernet et fortrolighedsniveau i
den valgte periode, samt hvilken bruger som ændrede fortrolighedsniveauet.

1: Angiv et dato-interval for rapporten. Der kan maks. laves udtræk for 400 dage ad gangen
2: Viser hvornår fortrolighedsniveauet blev ændret (tilføjet / fjernet)
3: Dokumentets leverandør
4: Viser dokumentets fakturanummer
5: Eventuelt bilagsnummer, såfremt dokument er blevet overført til Navision Stat
6: Navn på fortrolighedsniveau
7: Handling som er foretaget (Oprettet eller Slettet fortrolighedsniveau)
8: Navn og HR-nøgle på den bruger som har fortaget handlingen
9: Hvis brugeren som har ændret fortrolighedsniveauet har foretaget handlingen i en
fraværsassistentvisning, vises navn for den som brugeren var fraværsassistent for.
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Ændring af brugeres adgang til fortrolighedsniveauer:
Denne rapport viser, hvornår brugere har fået tildelt eller fjernet adgang til at se fortrolige
dokumenter i fakturamodulet
1: Angiv et dato-interval for rapporten. Der kan maks. laves udtræk for 400 dage ad gangen
2: Viser hvornår rettigheden blev ændret
3: Ændring som er sket: (Oprettet / Deaktiveret)
4: Hvilken bruger som har fået ændret adgang. Navn og HR-nøgle
5: Navnet på fortrolighedsniveau som er blevet tilføjet eller fjernet.

Integrationsopdateringer
Denne feature indeholder nogle ændringer til IndFak integrationer. Disse ændringer beskrives i
Release Note for ”Ibistic Integration 1007”.
Stamdata:
Markering af fortrolighedsniveau sker via den almindelige stamdata-integration, som opdateres en
gang i døgnet.
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HR-integration:
HR-integration mellem brugeradministrationsmodulet og fakturamodulet er blevet opdateret.
Overførsel til Navision Stat:
Fakturaer som bliver markeret som fortrolige, på baggrund af leverandøropsætning i Navision Stat
(fra stamdata), vil blive markeret som fortrolige i NS-konteringsdokument som returneres til
Navision Stat.

IRU-3231/IRD-7142 - MULIGHED FOR AT
MARKERE EN FAKTURA FORTROLIG BAGUDRETTET.
Globale Systemadministratorer vil ved særlige tilfælde kunne tilføje eller fjerne
fortrolighedsmarkering på dokumenter.
Dette kan blandt andet bruges til at fortrolighedsmarkere dokumenter, som er modtaget før feature
IRU-3029 blev sat i drift.
Alle brugere med adgang til ”Fakturaer: Til Behandling” og ”Fakturaarkiv”, vil få viste denne nye
fane på fakturahovedet:

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig i fakturamodulet. Dokumentet vil stadig kunne tilgås i
Match-modulet, for bruger som har adgang til dette.
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