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Nyt i Navision Stat 
 
Nedenstående beskriver den samlede mængde af funktionalitetsændringer mellem 
Navision Stat 11.0 og 11.1, frigivet over følgende builds1: 
  

Build Primært indhold Frigivelsesdato 

Pilot/Officielt 

NS11.0.001 Performanceoptimering 30.11.2022/05.12.2022 

NS11.0.002   

NS11.0.003   

NS11.0.004   

NS11.0.005   

 
  

                                                           
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 9.5 og 9.6, 
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. 
[Der er ingen ændringer til området] 

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. 

IN03721 Kreditor må ikke redigeres ved optræden i åbne kladder/dokumenter 

Med dette krav indføres en spærring for redigering af kreditor i en DDI 
ændringsbestilling, hvis kreditor er angivet som faktureringsleverandør på et 
købsdokument, eller som modkonto i en kladde, som endnu ikke er bogført. 

Frigivet med build NS11.0.001. 
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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. 

IN03800 Fejlede opgavekøposter ophobes, når GIS batches behandles manuelt 

Det er i dag muligt at behandle GIS batches manuelt via opgavekø funktionalitet. Dog viser det sig, at 
der i Navision Stat 11.0 hober sig fejlede opgavekøposter op i listen over opgavekøposter. Dette sker i 
takt med manuel behandling af GIS batches via opgavekø, hvor funktionen, der aktiveres ifbm. 
behandling af GIS batch via opgavekø, ikke har rettigheder til GIS datastrøms kortet for en opdatering 
af status. 
Dette er rettet med indeværende krav, således at der nu ikke ophober sig fejlede opgavekøposter afledt 
af en manuel behandling af GIS batches. 
 
Sti: Opsætning/Programopsætning/Opgavekø/Opgavekøposter 

Frigivet med build NS11.0.001. 
 

IN03807 Bogføringsbeskrivelse videreføres ikke ved en GIS-oprettelse. 

Bogføringsbeskrivelsen på en bogført salgsfaktura blev fejlagtigt erstattet med teksten Faktura, når 
fakturaen oprettes via et GIS fagsystem, der medsender en tekst til feltet ”Bogføringsbeskrivelse”.  
Dette er rettet med indeværende krav, således at bogføringsbeskrivelsen fra fagsystemet videreføres til 
det bogførte dokument. I alle øvrige tilfælde anvendes en bogføringsbeskrivelse som angivet under 
’Opsætning af Finans’ i det pågældende regnskab. 

Frigivet med build NS11.0.001. 
 

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). 

IN03801 Ny nøgle på Digital Post Kvitteringer forbedrer performance 

Ny nøgle er tilføjet i tabel Digital Post Kvitteringer for hurtigere fremsøgning af kvitteringssvar på 
tilhørende Digital Post-salgsbilag. Desuden er selve metoden til fremsøgning optimeret. 

Frigivet med build NS11.0.001. 
 
 

                                                           
2 Kun stamdata og transaktionsdata (for en visning af betalingsstatus). 
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IN03810 Øget filvalidering afleder breaking changes i Digital Post integrationen 

Digital Post skærper valideringen af fremsendte filer, hvilket har medført 
ændringer i den Navision Stat funktionalitet der afsendet digital post. 
Frigivet med build NS11.0.001. 

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. 

IN03794 Performanceoptimering på opdatering af analyser ved massebogføring 

Generelt, når man massebogfører dokumenter i MS NAV, foretages der reelt blot en 
seriel bogføring af hvert enkelt bilag. Når så ens analyse er opsat med ’Opdater ved 
bogføring’, vil analysen opdateres efter hver eneste bogføring af det enkelte bilag. 
 
For bedre svartider har vi nu ændret de massebogføringer, der foretages mestendels og 
med de største datamængder, nemlig Salgsfaktura og Købsfaktura således, at analyser, der 
er markeret med ’Opdater ved bogføring’, først opdateres efter bogføring af sidste faktura 
i serien. For yderligere performanceoptimering har vi desuden omlagt opdateringen efter 
de to massebogføringskørsler til udførelse i en for brugeren skjult session uafhængigt af 
bogføringen. 
 
Økonomistyrelsen anbefaler, at man i sit regnskab ikke har mere end 1-2 analyser, der er 
markeret med ’Opdater ved bogføring’, hvilket aktiveres/deaktiveres under bånd 
HANDLINGER på analysekortet. 
 
Sti: Økonomistyring/Finans/Analyse & rapportering/Dimensionsanalyser 
 
Har man flere analyser, skal man opdatere disse manuelt med handling Opdater under handlingsgruppe 
Proces før afrapportering på baggrund af den pågældende analyses analyseposter. Har man ikke brug for 
realtidsposter, kan man vælge at opdatere disse øvrige analyser uden for normal arbejdstid – eller i 
middagspausen – med en opgavekøpost, der aktiverer rapport 84, Opdater analysevisninger: 
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Med handling ’Siden Rapportanmodning’ opsættes filter for de analyser, der skal 
opdateres (for adgang hertil skal man huske at afmærke felt ’Sideindstillinger for 
rapportanmodning’ i ovenstående billede): 
 

 
 
Sti: Opsætning/Programopsætning/Opgavekø/Opgavekøposter 

Frigivet med build NS11.0.001. 
 

Køb - PM/NKS 

Nedenstående afsnit beskriver den integration, der er udviklet mellem udbetalingsfunktionaliteten 
i Navision Stat og Nemkonto (NKS). 
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IN03789 Manglende opdatering af saldo på Bankkto.afstemning - oversigt 

Er der rettet i feltet ’Sidste kontoudtog – saldo’ på bankkortet, blev det tilsvarende felt under 
”Bankkto.afstemning – oversigt” og under den oprettede bankkontosafstemningskort ikke opdateret 
tilsvarende. Det er nu rettet så feltet ’Sidste kontoudtog - saldo’ på ”Bankkto.afstemning - oversigt” det 
tilsvarende felt på bankkontoafstemningskortet opdateres ved åbning af oversigten eller kortet. 

Frigivet med build NS11.0.001. 
 

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.  
[Der er ingen ændringer til området] 

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. 
 

IN03785 Ændringer til rettighedsfil afledt af udvikling og ændringsønsker 

Dette krav opsamler en række ændringer afledt af overgangen til NS11.0, herunder adgang til at rette 
’Visningsnavn’ under ’Virksomheder’ ved ændring af virksomhedsoplysninger, og undertrykkelse af 
opdatering af nummerserier ved åbning af stamkort under særlige forhold, hvor en automatisk 
nummerserie overlapper et manuelt anvende nummer. Derudover er rettighedssættet 
SELV_REGN_MEDARB opdateret med manglende rettigheder. 

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 forbindelse med release af 
Navision Stat 11.1. 
 
Du kan finde de nyeste brugervejledninger på Økonomistyrelsens hjemmeside. 

Skærmhjælp 

Økonomistyrelsen frigiver ikke opdateret skærmhjælpen efter frigivelsen af NS11.0 og 
frem. Som beskrevet i ”Nyt i Navision Stat” til NS11.0, 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 ad flere omgange ved Navision Stat udviklingsenheden, 
hvorefter de builds, som NS11.1 udgøres af, løbende er installeret i drift hos udvalgte 
piloter.  
 
Build NS11.0.001 blev installeret hos Moderniseringsstyrelsen 48 timer forud for alle 
øvrige Navision Stat databaser med Økonomistyrelsens systemansvar og hostet af SIT. 
 

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