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Udrulningen af Navision Stat (NS) har som udgangspunkt store konsekvenser for de øvrige 

systemer. Én ting er, at NS selv i forbindelse med opgraderingen vil være ude af drift i 

omkring 5 dage. EASY-A er så tæt knyttet til NS, at EASY-A stort set heller ikke vil kun-

ne anvendes i den periode. 

Et af de største problemer er, at holdplacering ikke vil være mulig, hvis der er konto-streng 

på aktiviteten, p.gr.a. at kontoen skal valideres på de nedarvede gebyrer. Hvis man ikke 

kan holdplacere, kan dele af Elevplan heller ikke fungere. Når EASY-A er nede, er web-

services også nede. Det vil bl.a. sige, at Elevplan ikke kan vise karakterer, fravær og ske-

ma, ligesom lærerne ikke kan fraværsregistrere via Elevplan. For de fleste erhvervsskoler 

vil det være meget uhensigtsmæssigt at EASY-A, Elevplan og webservices ikke er kørende 

i 5 dage. 

Der er derfor lavet en løsning, der ikke er ideel, men som er meget bedre end ingenting. 

Der er lavet en ny trimmevariabel, ’Navision ude af drift = J/N'. Normalt står den jo til 'N', 

men under opgraderingen ændres den til 'J'. Den gør, at udvalgte regler med valideringer af 

kontostrenge slås fra i perioden, hvor NS er ude af drift. Det betyder, at man kan angive 

kontostrenge diverse steder i EASY-A, uden at de valideres. Kontostrengene valideres så 

først, når man - efter NS er kommet op igen, og trimmevariablen er rettet tilbage - forsøger 

at anvende dem op mod NS (f.eks. i jobbene D438, B940 mv.). 

Dette betyder, at EASY-A ikke er fuld funktionsdygtig, når Navision er ude af drift, selv 

efter indførelsen af den nye trimmevariabel. Centrale dele af EASY-A vil ikke fungere. 

Man bør holde sig fra: 

 Alle opkrævningsjob (D438, D638, D940, D400) 

 Alle betalingsoversigter, både vinduer og udskrifter 

 Moduler, der gør brug af betalingskontrol (A085, B779, B666 og B650).  

 Moduler vedr. lønfordeling (B935, B940, B941, B942, B948, B981) 

 Opdatering af debitorer i Navision (Blokering eller ændring af debitoroplysning i 

EASY-A) 

 Værdilister på NS-konti og NS-debitorer. 

Benytter man alligevel disse moduler, vil man få en mere eller mindre pæn fejl afhængig af 

situationen. 

 



Side 2 

Selv om der kommer CPR-opdateringer og Lærestedopdateringer til skolens EASY-A for-

hindres jobbene A166 og B458 i at køre, mens ’Navision er ude af drift’ = J. Dette skyldes, 

at disse jobs også opdaterer debitorer i NS. 

Når Navision igen er i drift, skal skolen ændre trimmeoplysningen tilbage til ’Navision ude 

af drift’ = N, og bestille A166 til den første datamodtagelse som måtte være uindlæst. Gør 

de ikke det, vil en ny opdatering fejle med: 

”DAT-WA002 Der findes en ældre datamodtagelse: #1, som skal indlæses først.” 

 

'Plan for opgradering på Erhvervsskoler og Erhvervsakademier' findes på 

http://www.admsys.uni-c.dk/ns/dokumenter/Erhvervsskoler/index.html. Her kan man se, 

hvilke skoler der er berørt hvornår. 


