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Vejledning til indlæsning af formål fra UVM til 
formålsdimensionen i Navision Stat                                                           

______________________________________________________ 
 
Hvornår? 
Vejledningen tages i brug når skolen ønsker at indlæse udsendte formål fra UVM til 
formålsdimensionen i Navision Stat. 
 
Hvad? 
Beskrivelse omfatter processen der kopierer et eller flere formål fra den særlige CØSA-
tabel til dimensionen formål, således at værdien kan bruges ved bogføring i kassekladder 
m.v.  
 
Forudsætninger: 
For at denne opgaven kan gennemføres skal der være indlæst formål fra ØDUP til CØSA-
tabellen i Navision. Det forudsætter igen at UVM har sendt en dimensionskontoplan til 
skolens ØDUP partneraftale og at der er afviklet en såkaldt synkronisering, hvor der 
hentes data fra partneraftalen. Typisk vil disse job være sat til at blive afviklet automatisk 
hver nat. 
 
Processen: 
Gå til CØSA-tabellen i menuen:  Administration/ Programopsætning/ Generel Integration 
/ØDUP integration / CØSA formålskoder. 
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Du skal nu tage stilling til, hvilke formål der skal overføres som dimensionsværdier i 
formålskontoplanen. Der kan overføres en enkelt værdi, flere værdier eller samtlige 
værdier i en overførsel. I alle tilfælde markeres de valgte linjer med musen eller ved hjælp 
af CTRL + A. I dette tilfælde har jeg valgt at overføre 2 enkeltværdier – formål 205 og 206: 
 

 
 
Klik på knappen ”Funktion” nederst i billedet og klik videre på ”Opret Formålsværdier i  
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Dimensionsværditabellen”. Nu overføres de valgte formål til dimensionstabellen. 
 

 
 
Et lille pop-up billede viser en kvittering for, at 2 værdier er overført til dimensionstabellen. 
 
Tjek eventuelt om de pågældende værdier er overført i stien Økonomistyring / Opsætning / 
Dimensioner / Dimensioner. Vælg formål og Dimensionsværdier. 
 
I det konkrete eksempel fremgår det, at formål 205 og 206 er overført med samme navn 
som i CØSA-formålskoder billedet. 
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Det er ikke muligt at opdatere navnet på formål i dimensionsværdi billedet, hvis det 
pågældende formålsnummer findes i CØSA-formålskoder billedet, dvs. er sendt fra UVM. 
 
Hvis man selv opretter et formålsnummer, som ikke sendt fra UVM, bevares de normale 
redigeringsmuligheder i feltet til formålsnavnet. 
 

 
 
Det er mulig at få et overblik over, hvilke formål der er overført til dimensionsværdi-billedet 
ved at tjekke fluebenet i feltet ”Overført” i billedet med CØSA formålskoder. 


