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Påbegyndt 31.10.2022 

 

 
Nyt i Navision Stat 
 
Nedenstående beskriver den samlede mængde af funktionalitetsændringer mellem 
Navision Stat 9.9 og 11.0, frigivet over følgende builds1: 
  

Build Primært indhold Frigivelsesdato 

Pilot/Officielt 

NS11.0.000 Migrering af statslig funktionalitet til ny standard 

hovedversion 

21.10.22/31.10.22 

 
  

                                                           
1 Frigivet til Navision Stat databaser serviceret af SAM og hostet hos SIT i et Multitenancy koncept. 
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Beskrivelse af udvalgt ny Dynamics NAV 2018 
standardfunktionalitet 

Tooltips 

I den nye version af standard produktet Dynamics NAV, er Microsoft gået væk 
fra, at beskrive felter og handlinger i eksterne hjælpetekster, som kunne tilgås ved 
at trykke F1 fra Navision Stat klienten. I stedet benyttes nu mouse-over tooltips, 
hvor hjælpeteksten nu vises direkte i den side der allerede arbejdes i. Tooltips 
giver korte forklaringer på anvendelsen af det pågældende felt eller handling. 
 

 
 

Beskyttelse af personlige oplysninger spærret 

I standard er der indført et nyt felt på stamdatakort, der gør det muligt at spærre 
for brugen af det aktuelle data, indtil afklaring om persondata er afsluttet. Feltets 
funktion er at sætte feltet ’Spærret’ til ’Alle’, som spærrer for brug af stamdata i 
bogføringer m.m. 
 

 
 

Brugeropgaver 

 
Der er indført ny funktionalitet til at oprette såkaldte brugeropgaver. 
Brugeropgaver skal ses som små planlægningsopgaver, den enkelte bruger kan 
oprette til sig selv, eller andre, og linke til den side i Navision Stat opgaven skal 
udføres på. 
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Notifikationer 

Det er blevet muligt for den enkelte bruger at vælge om man ønsker, systemet skal 
vise, notifikationer i forbindelse med en gennemførslen af en række 
arbejdsprocesser. Under ”mine notifikationer” kan brugere nu selv vælge, om man 
ønsker advarsler eller adviseringer når en proces er i gang eller gennemført. 
 

 

Rapport indstillinger 

Der er indført en ny mulighed på rapporter, der gør det mulig at gemme mere end 
en filtreringsopsætning pr. rapport, modsat i NS9.9, hvor kun den seneste 
filtrering blev gemt. Paneler ”Gemte indstillinger” vises efter første gang der er 
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udskrevet en rapport, og herfra kan der oprette lige så mange filtreringer som der 
ønskes. Disse gemte filtreringer kan gøre brugerspecifikke eller være tilgængelige 
for alle brugere. 
 

 

Mindre ændringer i sager 

Der er foretaget en række mindre ændringer i sagsmodulet. Blandt andet er 
statusværdier for en sag ændret fra ”Skabelon” til ”Planlægning” og værdien 
”Ordre” ændret til ”Åben”. Selv funktionaliteten bag statusmarkeringerne er ikke 
ændret, der er således kun tale om sproglige ændringer. 
Sagsopgaver kan nu også ses direkte fra sagskortet, uden at man først skal 
navigere til en ny side. 
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Ændringer i opgavekø 

Det første, der slår én, når man tilgår menu Opgavekø, er, at der ikke længere 
findes en liste ”Opgavekø”. Det skyldes, at de schedulerede opgaver ikke længere 
er afhængige af en ”puls” fra en NAS-service, idet den herefter styres af en ny 
systemtabel ”Planlagt opgave”. Dette øger stabiliteten i opgavekø betragteligt. 
Det betyder også, at opgavekøposter ikke længere afvikles med en systembruger, 
men af den bruger, der senest har klarmeldt/genstartet opgavekøposten. Det 
betyder endvidere, at denne bruger skal have rettigheder til at udføre selve den 
opgave, der løses via opgavekøposten. 
 
 
 
For den komplette oversigt over nyheder i Dynamics NAV 2018 henvises 
dokumenter på Navision Stat 11.0 releasesitet. 
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Beskrivelse af ny Navision Stat funktionalitet 

Afsnittet beskriver de samlede statslige rettelser som forskellen mellem Navision Stat 9.9 og 
11.0, Alle beskrivelser er sorteret efter funktionalitetsområdet, og er markeret med det buildnr., 
som ændringen er frigivet under.  
 
Alle steder hvor det fremgår, at standard Microsofts funktionalitet er blevet undertrykt eller 
deaktiveret, betyder samtidig at funktionaliteten ikke supporteres såfremt standardkoden 
aktiveres igen ved 3. parts leverandør, hvor dette er tilladt. 
 
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. 

IN03696 Statsstandardisering af Mine notifikationer 
Notifikationer i NAV2018 udmønter sig i enten blå infotekster i toppen af vinduet, der blot kan 
ignoreres af bruger, eller som tekstbokse, som brugeren aktivt skal agere på. Med dette krav 
introduceres standardindstillinger for den statslige bruger, idet der er taget højde for dennes 
typiske arbejdsprocesser. Der er især lagt vægt på at undgå fremkomsten af tekstbokse, der 
forsinker eller decideret obstruerer de sædvanlige arbejdsgange. 
 
Sti: Opsætning/Programopsætning/Rolledefineret klient/Mine notifikationer 
 

IN03703 Ændring i initiering af nyt regnskab 
Danske Bank ændrede URL-adressen til SKB-valutakurstjenesten i marts 2022. Kravet tager 
højde for adresseændringen ved oprettelse af nye regnskaber. 

IN03710 Tilpasning af brugergrænseflade 
Med NAV2018 er der fra Microsofts side introduceret nyoversættelser af menupunkter, der 
sammen med vores egne benævnelser ville virke forvirrende. Navision Stat følger med dette 
krav standardterminologier, ex Opsætning af Finans, der i øvrigt erstatter menupunkt 
Regnskabsopsætning fra NS9.9. Denne ændring skal man være opmærksom på, når man fx 
benytter søgefunktionen Ctrl+F3. 
 
Herudover er der med NAV2018 introduceret helt nye menupunkter, der giver adgang til 
funktionalitet, vi ikke ønsker at anvende i staten, hvorfor disse og tilsvarende opsætningsfelter 
undertrykkes i NS11.0. 
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IN03719 Hukommelse på rapporters anfordring 
Som noget nyt til NAV 2018 er det muligt at gemme bestemte indstillinger og filtre for data, der 
skal medtages i rapporter. På standardrapporter vises ”Seneste anvendte indstillinger og filtre”, 
men det er også muligt at oprette egne og globale koder til formålet. Da det er ny funktionalitet 
og dermed anden tolkning af egenskaben i NAV 2018, er værdien med dette krav blevet sat for 
alle relevante statsrapporter. 
 
Sti: Opsætning/Programopsætning/Generelt/Rapportindstillinger 
 

IN03728 Sortering af poster 
Med NAV2018 gives i de mest anvendte oversigter sortering med nyeste post øverst. Dette 
implementeres hermed ligeledes i udvalgte statslige oversigter, hvor kriteriet først og fremmest 
er høj anvendelsesgrad og nytte af omvendt/faldende sortering. Ingen standardlogs sorteres dog 
faldende, hvorfor stigende sortering også bibeholdes i alle statslige logs og rent tekniske 
oversigter. Enkelte standardoversigter er medtaget i nærværende krav for fuldstændighedens 
skyld. Udover de mange standardoversigter, heriblandt Finansposter og Betalingsjournaler, 
sorteres følgende oversigter nu sorteret faldende: 
 

 ’Udstedte Kontoudtog’, ’Udstedte rykkere’ og ’Udstedte rentenotaer’ 

 ’Udgående Kontoudtog’, ’Udgående NKS Betalinger’, ’Udgående Rykkere’ samt 

’Udgående Faktura og kreditnota’ 

 ’Afsluttede afstemninger’ (beholdningsafstemning af finanskonto) 

 ’Inddrivelsesindberetninger’ (fordringer til PSRM) 

 ’Systembeskeder’ (stak i alle rollecentre) 

IN03764 Aktivering af masterskabelon ændres 
Med NAV2018 indføres brug af aktiverede skabeloner, der dermed kan anvendes ved oprettelse 
af debitor, kreditor og vare ved kald af handling Ny. Med én aktiveret masterskabelon oprettes 
stamkort direkte med data herfra, mens man med flere aktiverede masterskabeloner for samme 
stamdata med handling Ny bliver præsenteret for vindue for valg af skabelon før oprettelse af 
stamkort. 
 
I standard aktiveredes en masterskabelon allerede ved oprettelsen, men med dette krav ændres 
værdien i felt ’Aktiveret’ til som udgangspunkt at være Nej. Det vil derfor i Navision Stat bero 
på en bevidst brugerstyret handling, hvis man ønsker at gøre brug af skabeloner til manuel 
oprettelse af stamdata. Funktionaliteten berører altså ikke de steder, hvor masterskabeloner 
anvendes til indirekte eller automatiseret oprettelse af stamdata, ex via DDI og GIS. 
 
Sti: Opsætning/Programopsætning/Generelt/Konfigurer skabeloner for debitorer, 
kreditorer og varer 

IN03647 Mulighed for klassificering af persondata 
Med NAV2018 gives i standard mulighed for udvidet klassificering af felter. Hvert felt i 
løsningen kan klassificeres efter følsomhed, således at rapporter over følsom data kan udtrækkes 
til dokumentation under evt. aktindsigt. Funktionaliteten der leveres fra Microsoft er dog 
mangelfuld, i forhold til de statslige behov, og Navision Stat indeholder allerede funktionalitet 
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til udtræk af persondata ud fra CPR nummer. Derfor undertrykkes denne nye 
klassificeringsfunktionalitet i løsningen.  

IN03771 Migrering til Tooltip 
NAV2018’s F1-hjælp opererer med procesbeskrivelser, idet der herefterdags alene gives 
tooltip/mouseover til beskrivelse af de enkelte handlinger, felter og kolonneoverskrifter samt 
rapportanfordringers indstillingsfelter. 
 
Alle statens eksisterende hjælpetekster skal ligeledes omlægges til tooltips, ligesom helt nye 
tekster til statslige handlinger skal udarbejdes. Med nærværende krav er omkring en tredjedel af 
vores eksisterende felthjælpetekster omlagt, mens resten følger i de kommende releases. 
 
Mouseover på en handling er synlig i 20 sek. og de øvrige i 5 sek., hvilket er ufravigelige 
betingelser på standardklienten. Den især korte fremkomst på 5 sek. betyder, at samtlige 
eksisterende statslige hjælpetekster redigeres, før de ”genopstår” som korte og koncise tooltips. 
 

IN03698 Fælles konverteringskrav til NS11.0 løft 

Dette krav er et samlekrav, hvor alle dataændringer i forbindelse med opgraderingen til 
Navision Stat 11.0 er beskrevet. For en detaljeret oversigt over alle konverteringer henvises til 
Excelarket ”Specifikke konverteringer NS11.0.xlsx” under releasesitet til Navision Stat 11.0. 

PM og CM 

Payment Management (PM) og Collection Management (CM)er knyttet sammen udviklings- og 
objektmæssigt, hvorfor nedenstående afsnit både beskriver den integration, der er udviklet 
mellem udbetalingsfunktionaliteten i Navision Stat og Nemkonto (NKS) samt integrationen 
mellem Navision Stat og Nets, for så vidt angår afsendelse af opkrævninger. 

IN03633 Løft af PM og CM til version 5.0 på Dynamics NAV 2018 

I forbindelse med release af NS11.0 har PM og CM fået et generelt løft fra version 2.5 til 
version 5.0. I det følgende beskrives de væsentligste ændringer i hhv. Betalingsformidlings- og 
Opkrævningsmodulerne. 
 
Betalingsformidling (Payment Management) 
 
Ændringer til Udbetalingskladder PM: 

1. Navne-og adressefelter er med standard udvidet til 50 karakterer, men ved overførsler af 

betalinger til banken, må disse max være 35 karakterer. Dette har er løst ved dannelse af 

betalingsforslag, hvor navne- og adressefelter automatisk forkortes til 35 karakterer. 
Bemærk: Det er altid en fordel ved oprettelse af kreditorer, at prøve at overholde 
længden på 35 karakter i felterne Navn og Adresse, så vigtig information ikke går tabt. 

 

2. Der foretages nu en validering af IBANnr. ved dannelse af betalingsforslag. Er længden 

fx ikke korrekt vil der komme en fejlmeddelelse i fejlloggen. 
Bemærk: Der valideres på de landes IBANnr., som vi på nuværende tidspunkt er 
bekendt med anvender IBANnr. Kommer der nye lande der begynder at anvende 
IBANnr. vil der ikke blive valideret på disse, før vi får information om dette, og kan få 
dem tilføjet i vores valideringstabel. 
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3. Skal en post have ændret betalingsstrøm fra NKS til DB Webservice(DBISO20022) 

direkte i udbetalingskladden, kræves det stadig at posten har status fejl, og efter ændring 

af bankcentral skal der nu ske en validering under betalingsoplysninger, dette for at sikre 

korrekt validering ved afsendelse til banken. 
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring vælg Udbetalingskladder PM 

 
Ændringer til den automatiske Bankkontoafstemning 

1. Som noget nyt er det nu muligt via funktionen ’Samle linjer’ at samle to eller flere linjer 

direkte i bankkontoafstemningen, af de indlæste poster fra banken. Fx hvis 

bankkontoafstemningen indeholder flere poster fra banken, som skal udligne én enkel 

åben post, som svarer til summen af det samlede beløb af de to eller flere samlede 

poster, vil dette nu kunne lade sig gøre. Beskrivelsen fra de poster, der samles ses under 

punktet Advisering. 
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring og Bankkonti 

 

2. Som noget nyt gemmes alle filer der udveksles via DB webservice i et Xml arkiv. Det er 

her muligt at se indholdet i filerne. 
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Betalingsformidling vælg banker og 
Naviger på bankkortet. 

 
Opkrævninger (CM) 
Collection Management er, ligesom Payment Management, løftet til version 5.0.  
 

1. Man er ikke længere afhængig af et eksternt kommunikationsprogram, idet man herefter 

kommunikerer med Nets direkte i Navision via en webservice. 
 

2. Man er derfor heller ikke længere afhængig af en ekstern mappestruktur til 

kommunikationen. Kommunikationsfiler arkiveres nu direkte i Navision Stat. Som 

standard gemmes disse i 30 dage, men dette kan ændres under 

Økonomistyring/Opsætning/Collection Management/Opkrævningssystemer, opkrævningssystemkort 

til NETS-TOTAL, handling Filarkiv. 
 

3. Funktionaliten har ikke længere sit eget hovedmenupunkt, hvorfor Opkrævningskladde 

og Opkrævningsimportkladde eksempelvis er placeret under både 

Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring og Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender. 

IN03711 Håndtering af Unik regnskabskode (nye regnskaber) 
I Payment Management er indført en unik regnskabskode, som følger betalinger der sendes til 
banken via DB webservice og som sendes med retur i de status kvitteringer der indlæses fra banken. 
Den unikke regnskabskode er indført for bedre at kunne styre hvilket regnskab data vedrører, i det 
tilfælde, hvor der er flere regnskaber på samme database, hvorfra der sendes betalinger.  
Der er valgt en løsning, hvor der anvendes Bogføringskredsnr., som unik regnskabskode. Dette 
skyldes at det er genkendeligt og det kan sikres, at feltet altid bliver udfyldt. Ved opgradering til 
NS11.0 foretages der automatisk en konvertering hvor Bogføringskredsnr. overføres til feltet ’Unik 
regnskabskode’. Feltet kan ses i Hjælp/”Om denne side” under Betalingsformidlingsopsætningen. 
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Dette krav sikrer blot, at feltet ”Unik regnskabskode” automatisk bliver udfyldt med 
Bogføringskredsnr. når det angives under ØDUP integrationsopsætningen ved oprettelse af nye 
regnskaber.  
 
Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/ØDUP Integration 
Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Økonomistyring/Finans/Opsætning 

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. 
 

IN03644 Nav 2018 kontokategori og –underkategori, håndtering i NS 
Microsoft introducere i Dynamics NAV 2018 ny funktionalitet på 
kontoplansniveau, der gør det muligt at opdele, filtrere og rapportere på 
kontoplanen baseret på kategorier og underkategorier. Funktionen giver imidlertid 
mulighed for konflikt med SKS’s kategorisering. Denne standardfunktionen 
fjermes derfor i Navision Stat.  

IN03648 Sletning af kontoskemaer og menupunkter 
Microsoft Dynamics NAV 2018 standardkontoskemaer er sammen med tilhørende 
menupunkter fjernet fra Navision Stat. Desuden er opsætningsfelter vedr. disse slettet fra 
Opsætning af Finans. 

IN03697 Små rettelser til årsafslutningsprocessen 
I forbindelse med årsafslutningsprocessen er der foretaget følgende rettelser: 

 Det er rettet, så der samlet kommer systembeskeder på alle konti i 

kontoplanen, hvor der mangler opsat årsafslutningskonto.   

 Det er rettet, så der ved manglende oprettelse af en finanskonto i 

kontoplanen, hvor kontoen er angivet som årsafslutningskonto, nu 

kommer med en systembesked. 

 Det er rettet, så der ikke frit kan indtastes en finanskonto i feltet 

Årsafslutningskonto i kontoplanen. Kontonr. skal i stedet for hentes via 

opslag i undertabel, hvor kun en filtreret visning af årsafslutningskonti kan 

vælges, ud fra SKS kontoplanen.  

 Det er rettet, så der nu tjekkes på om datoer i SKS aktiviteten stammer fra 

et tidligere år, eller om datastrømmen Import SKS aktivitet, er deaktiveret. 
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Ved et af disse forhold, må der ikke komme systembesked om manglende 

Årsafslutningskonto.  

 Det er rettet, så der ikke kommer systembeskeder ved manglende 

Årsafslutningskonto, når der ikke abonneres på datastrømmen ’SKS 

aktivitet’.   

 Det er rettet så der kun modtages en meddelelse 3 dage før nulstilling, hvis 

der ikke nulstilles automatisk.  

 Det er rettet, så der ikke frit kan indtastet bogstaver i feltet ’Nummer’ i 

kontoplanen, i regnskaber uden integration til SKS.  

IN03751 Umuligt at slette finanskonto(uden poster) pga. nyt felt  
Microsoft introducerer til Dynamics NAV 2018 et nyt felt ”Kontroller sletning af finanskonto 
efter” under Opsætning af Finans. Feltet forhindrede muligheden for at slette en finanskonto, 
hvor der ikke har været bogført poster på, da feltet kræves udfyldt med en dato. Da feltet 
samtidig ikke kunne udfyldes fra brugergrænsefladen ignoreres kontrollen op mod dette felt. 
 

IN03784 Udligning udfylder Bilagstype 
Med Dynamics NAV 2018 udfyldes bilagstype, der modsvarer typen på udligningsbilaget, når 
man indsætter udligningsbilagsnr. via opslag i kladder. Dette er ikke ønskværdigt i staten, 
hvorfor funktionaliteten er fjernet. 

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. 
 
IN03750 Kreditor Nr. for rejsekreditor må ikke blive editerbart, hvis kreditorbestillingen 
afvises 
Det er muligt at oprette kreditorer gennem DDI’en og markere disse som 
værende rejsekreditorer. Når feltet ”Rejsekreditorer” markeres på bestillingen, 
bliver feltet ”Kreditor Nr.” låst for editering. I tilfælde af kreditorbestillingen 
afvises, blev feltet ”Kreditor Nr” dog tidligere editérbar, hvilket var en fejl. Fejlen 
er nu rettet, således at feltet forbliver spærret ved afvisningen af 
kreditorbestillingen.  
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Indrapportering til ØSC/Bestillinger 

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 
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REJSUD, mellem Navision Stat og INDFAK22 og mellem Navision Stat og den fællesstatslige 
HR-løsning. 

IN03631 Mindre rettelser til GIS datastrøm og Batch 
I kravet løses tre mindre fejl der opstår i forbindelse med behandling af GIS 
batches: 
  

1. Der rettes en filtreringsfejl som afleder en fejlagtig overskrift på GIS 

integrationsbatch, hvis samme batchnummer optræder for forskellige 

datastrømme.  

2. Der er oprettet en ny handling ”Sæt importeret” på GIS integrationsbatch. 

Den kan sætte Batchen til status fra ”Importfejl” til ”Importeret” når 

underliggende transaktioner på batchen er importeret.  

3. Der er rettet en fejl på datastrømskortet der ”går i ring”, når man sætter 

”Behandl batch via klient” til ’Ja’. 
 

IN03712 GIS Automatisering via opgavekø 
I Dynamics NAV 2018 har Microsoft omlagt opgavekøfunktionaliteten fra 
afviklings via NAS, til nyt koncept i platformen, kaldet ”Task Scheduler”. Den nye 
styring af opgavekøen i platformen, er mere stabil end NAS automatisering. 
Derfor er der som tillæg til en eksisterende NAS automatisering, udviklet 
mulighed for automatisering af en GIS datastrøm vha. den nye Opgavekø 
funktion. I forbindelse med opgraderingen til NS11.0, sker der ingen ændring af 
afviklingsmetoden, og alle opgavekøer afvikles derfor som før opgraderingen. Af 
hensyn til rettighedsstyring skal automatiseringspanelerne på datastrømskortet 
fremover tilgås via en ny hjælpepage, med mindre man har direkte rettigheder til 
alt på Datastrømsopsætningen. 
Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Generisk Integration/GIS 
Importdatastrømme 

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] 
 

IN03643 Fjernelse af std. felter ifbm Elektronisk salgsfakturering 
I dette krav håndteres udvalgte nye felter der er introduceret i Dynamics NAV 2018 
vedrørende salg elektronisk fakturering, der ikke skal være tilgængelige i Navision Stat. 

                                                           
2 Kun stamdata og transaktionsdata (for en visning af betalingsstatus). 
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Felterne fjernes fra brugergrænsefladen for at sikre at Navision Stats funktion til 
Elektronisk salgsfakturering, ikke bliver forstyrret af NAV2018 Standardfunktionalitet. 

 

IN03752 Schemavaliderings warnings undertrykkes  
Navision Stats transportlag vil fremover ignorere warnings givet ved skema-validering af 
OIOUBL og Peppol dokumenter. Hidtil har det ikke været et problem. Men efter 
introduktion af OIOUBL2.1 valideringerne opstod forskellige skemavaliderings-advarsler 
på modtagne E-bilag, hvilket betyder at E-bilag afvises unødigt. Fremover undertrykkes 
skemavaliderings advarsler, og unødige afvisninger undgås. Løsningen blev introduceret 
som patch til NS9.9 juni 2022. 

Salg 

Afsnittet herunder beskriver ændringer til salgsmodulet 

IN03727 Trimning af koden til mailafsendelse 
Koden til mailafsendelse af salgsbilag er med dette krav blevet optimeret, især med fokus på 
rækkefølge af maildannelse i forbindelse med massebogføring.  

Køb/salg 

Afsnittet beskriver de ændringer, der er fælles for både køb og salg funktionalitet. 

IN03766 Rettelse ved opslag på EU’s VIES momsnummer kontrol 

I august 2022 begyndte opslag til EU VAT nummervalidering (VIES) at returnere en XML-fejl. 
Problemet ligger i Microsofts standard Dynamics NAV løsning. Økonomistyrelsen sikrer med 
denne rettelse, at Navision Stat danner en xml-korrekt forespørgsel til VIES. Funktionen virker 
herefter som ønsket. Funktionen kaldes via assisteret opslagsfunktion (…) på CVR nr. feltet 
(SE/CVR) på debitor-, kreditor- eller kontaktkort. 
 

IN03761 Opslag på navn slås fra 

I Microsoft Dynamics NAV 2018 er det muligt at fremsøge en debitor eller kreditor på hhv. et 
salgs- eller købsdokument, ved at indtaste en værdi i navnefeltet. Systemet finder den første 
forekomst af stamdata, hvor navnet matcher. Denne samme funktionalitet gør sig gældende på 
salgs- og købslinjer, hvor indtastning af værdi i beskrivelsesfeltet resulterer i, at systemet 
forsøger at finde den vare, finanskonto eller anden kontrotype, der matcher navnet. Dette 
konflikter dog med den statslige funktionalitet, hvorfor standard funktionaliteten er undertrykt 
med dette krav. 
 
 

Køb 

Afsnittet herunder beskriver ændringer til købsmodulet 

IN03689 Udbetalingskontrolrapporten viser GIS bilaget som manuel 

Rapporten ’Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag’ viser betalingsposten 
med tilhørende betalingsoplysninger og sammenligner med kreditorposten fra det indgående 
bilag og udfører til sidst et automatiseret afvigelseskontrol. 
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I tilfælde af, at der bogføres flere bilag med samme bilagsnummer på samme kreditor, så kan 
udbetalingskontrolrapporten ikke foretage den automatiserede afvigelseskontrol. 
Med indeværende krav justeres i udbetalingskontrolrapportens sammenligningsfunktion, således 
at originalposten kan findes på trods af, at bilagsnummeret er anvendt flere gange på samme 
kreditor. 
 
Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Udbetalingskladder PM 

Personale 

Afsnittet herunder beskriver ændringer i personalemodulet i Navision Stat.  

IN03646 Spærring for brug af kontotype Medarbejder 

I standard Dynamics NAV 2018, har Microsoft introduceret en ny kontotype til 
bogføring af medarbejderposter i Personalemodulet. Denne funktionalitet er dog ikke 
anvendelig sammen med de tilretninger der er foretaget i Personalemodulet i Navision 
Stat. Nærværende krav spærrer derfor for brug af kontotypen Medarbejder, og fjerner 
muligheden for at gøre brug af medarbejderposter. 

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. 

IN03645 Undertrykkelse af std.funktionalitet omkring brugergrupper 

Dynamics NAV 2018 introducerer en udvidelse af rettighedsstyring gennem konceptet 
med ”brugergrupper”, hvilket er i konflikt med Navision Stats rettighedsstyring. 
Denne funktionalitet undertrykkes derfor, for at undgå uhensigtsmæssige 
rettighedsproblemer. 
 

IN03744 Ny rettighedsfil til NS11 

I forbindelse med opgraderingen til Dynamics NAV 2018 er der introduceret en lang række nye 
objekter, der kræver nye rettigheder. Med dette krav er alle disse nye rettigheder blev placeret i de 
relevante rettighedssæt, så rettighedssættene har samme funktionsområde som tidligere. Derudover er 
rettighedssættet ACC_OESC_MEDARB blev fjernet fra rettighedsfilen og bliver fjernet fra 
databaserne i forbindelse med opgraderingen. 
 

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 

 
Brugervejledningerne til Navision Stat 11.0 opdateres i løbet af december 2022. 
 
Du kan finde de nyeste brugervejledninger på Økonomistyrelsens hjemmeside via 
dette link: https://oes.dk/systemer/oekonomistyring-og-
regnskab/brugervejledninger/ 

Skærmhjælp 

 
Økonomistyrelsen frigiver ikke opdateret skærmhjælpen ifm. frigivelsen af NS11.0. 
Som beskrevet under afsnittet ”IN03771 Migrering til Tooltip”, overgår alle 
hjælpetekster til mouseover tooltips fra NS11.0. I en periode vil det være muligt at tilgå 
den online skærmhjælp til felter der er gældende for NS9.9 samtidig med der er 
tilgængelige tooltips. 
 
Tooltips tilgås ved at holde musen over det ønskede felt. 
 
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 ved Navision Stat udviklingsenheden, hvorefter NS11.0, 
løbende er installeret i drift hos udvalgte piloter.  
 
NS11.0 blev installeret hos Erhvervsstyrelsen 3 uger forud for den officielle frigivelse, 
og en uge forud for den officielle frigivelse hos Sundhedsstyrelsen og 
Fødevarestyrelsen. 
 

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