
Gennemgang af relevante nyheder og forbedringer i seneste 

versioner 

 

Peter Rauff, UNI•C 

Nyt og forbedret i NS 5.2 og 

5.2.01  



Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01  

 Nye muligheder i rapporten ”Kreditor kontokort” 

 Visning af sælgerkode i rapport ”Debitorpost ikke udlignet” 

 Rapporten ”Forfaldne debitorposter” 

 Rapporten ”Dimensionskontokort forbrug/budget”  

 Undlad Dimensionsbogføring fungerer igen som tidligere 

 Mulighed for udligning af kreditorposter i udbetalingskladde 

 Spærring af formålskoder i lokal formålskontoplan 

 Spærring af budgetter – bedre funktionalitet ift. Analyserne 

 Layoutændring på rykkerrapport 6007182 

 Nye felter i indbakken for Indgående E-bilag 

 Mulighed for opkrævning på anden ID end EAN nummer 

 Redigeringsmuligheder i salgsfakturaer fra EASY / SIS 

 Permanent rettelse af fejl ved udlæsning af dim analyse til Excel 
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Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01  

 Forbedret fleksibilitet ved indlæsning af Excel budgettal til Navision 

Stat 

 Anlæg standardrapporter – fjernet fra menusuite 

 Anlægskort: Nyt felt: ”Spærret for Anskaffelse” 

 Finans rapporter: Beløbsvisning for op til 3 cifrede mia. beløb 

 

 Diverse 

 Kontoskema – max antal kolonner ved udskrift 
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Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01  

Nye muligheder i rapporten ”Kreditor kontokort” 

 Menusti: Økonomistyring / Gæld / Rapporter 
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Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01  

Nye muligheder i rapporten ”Kreditor kontokort” 
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Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01  

Visning af sælgerkode i rapport ”Debitorpost ikke udlignet” 

 Menusti: Økonomistyring / Tilgodehavende / Rapporter 
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Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01  

Rapporten ”Forfaldne debitorposter” 

 Menusti: Økonomistyring / Tilgodehavende / Rapporter 
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Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01  

Rapporten ”Dimensionskontokort forbrug/budget” 

 

Rapporten ”Dimensionskontokort forbrug/budget” 
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Det var bare ikke ikke det der var meningen! 



Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01  

Undlad Dimensionsbogføring fungerer igen som tidligere 
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•Hvis du sætter at hak i feltet vil programmet udelade bogføring af alle lokale 

dimensioner. Undtagelser fra udeladelse af dimensionskontering: 

•FORMÅL dimensionen medtages såfremt ’Import CØSA formålskontoplan’ 

er slået til på ØDUP integrationsopsætningen og kontotype er lig med 

Resultatopgørelse. Dvs. at på konti med kontotypen lig med Balance 

medtages FORMÅLS dimensionen ikke.  



Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01  

Mulighed for udligning kreditorposter i udbetalingskladde 
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Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01  

Spærring af formålskoder i lokal formålskontoplan 
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•Hidtidig problem: Lokal spærring af formålsværdierne i 

dimensionsværditabellen kunne blive ophævet af en central ikke-

spærring. 

 

•Dette er rettet, således at værdier, der er centralt spærrede via 

CØSA, opdateres som værende spærrede i dimensionsværditabellen, 

mens værdier der er lokalt spærrede, men som ikke er spærrede 

centralt, udelades i synkroniseringen. 



Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01  

Spærring af budgetter – bedre funktionalitet ift. Analyserne 

 

• Fra og med NS version 5.1 blev spærrede budgetter ikke medtaget 

ved opdatering af analyser, selvom ”Medtag budgetter” var markeret 

på analysen 

• I NS version 5.2 gøres dette mere fleksibelt, således at det er på 

selve budgettet, man angiver om et budget skal medtages ved 

opdatering af analyser – uanset om det er spærret eller ej. Dette sker 

i feltet: ”Udelad i analyser”  
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Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01  

Layoutændring på rykkerrapport 6007182 

 

• Startteksten er flyttet op over kolonneoverskrifterne til rykkerlinjerne: 
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Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01  

Nye felter i indbakken for Indgående E-bilag 

• Følgende nye felter er tilgængelige: Beløb, Beløb incl. Moms, 

Modtagerens ID, Modtagerens ID attribut, Bogføringsdato, Ansvarlig 

medarbejder og Kreditor kreditnotanummer. 
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Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01  

Mulighed for opkrævning på anden ID end EAN nummer 

 

• Det er nu muligt at sende E-bilag til kunder, som er UDDI registreret 

på andet end EAN nummer 

 

 Nye felter på debitor kortet: 

 

• E-Document Nøgletype 

• E-Bilag Endpoint 
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Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01  

Redigeringsmuligheder i salgsfakturaer fra EASY / SIS 

 

• Der er nu igen åbnet for brugerredigering af 

salgsfakturaens/kreditnotaens finanskonto, dimensioner, 

bogføringstype, bogføringsgrupper, bogføringsdato, forfaldsdato og 

sælgerkode 

 

Permanent rettelse af fejl ved udlæsning af dim analyse til Excel 

 

• Såfremt skolen havde detaljerede dimensionskontoplaner med flere 

niveauer gav dette problemer ved udlæsning fra dimensionsanalyser 

til Excel Pivottabel  
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Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01  

Forbedret fleksibilitet ved indlæsning af Excel budgettal til 

Navision Stat 

 

 

 

 

 

 

• Feltet: ”Indstilling”: 

• Erstat poster m/samme kontostreng 

• Tilføj poster 

• Ryd og erstat alle poster 
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Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01  

Anlæg standardrapporter – fjernet fra menusuite 

• To standardrapporter er fjernet fra menusuiten: 

• Forventet udvikling 

• Anlæg – forventet udvikling med dimensioner 

• I stedet benyttes den periodiske aktivitet: 

• Dan fremtidig afskrivning 
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Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01  

Anlægskort – feltet ”spærret for anskaffelse” 
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Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01  

Finans rapporter: Beløbsvisning for op til 3 cifrede mia. beløb 

(plus udvidelse af kolonner for dimensionsværdier- og beskrivelser) 

• Kontoudtog med 8 dimensioner (tidligere: kontoudtog med 

dimensioner) 

• Kontoudtog med 6 dimensioner  

• Finansjournal med 6 dimensioner 

• Dimensionsbudgetanalyse I 

• Dimensionsbudgetanalyse II 

• Finanskladde – kontrol m. moms med 8 dimensioner 

• Finanskladde – kontrol m. moms med 6 dimensioner 

• Dim balance/budget 
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