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Nyheder i NS9.4 

Herunder følger en beskrivelse af udvalgte nyheder i NS9.4, som Navision supporten finder specielt 
relevante for selvejerskolerne under UVM. 

 

Bevarelse af oprindelig beskrivelse ved korrektion af budgetpost 

Tilbage i NS9.0 kom en rettelse vedr. budgetposter, der løste et problem med opdatering af 
dimensionsanalyserne ved ændringer mm. af netop budgetposter. Uheldigvis medførte rettelsen, at en 
manuelt tilføjet tekst i beskrivelsesfeltet på budgetposten blev overskrevet. Mange brugere var 
efterfølgende kede af, at deres egne tekster blev overskrevet. 

Her i NS9.4 kommer den gamle rettelse fra NS9.0 i en ny og forbedret udgave. Fremover overskrives 
brugerens egen tekster ikke -  i stedet tilføjes korrektionsteksterne i forkortet version efter brugerens egen 
tekst: 

”Egen tekst”, korr. t/løbenr. XXXX 

”Egen tekst”, korr. f/løbenr. XXXY 

 

Visning af bruger ID og dato på bankkontoafstemning 

2 nye felter er tilføjet de bogførte bankkontoafstemninger, nemlig ”Afstemning bogført af” og ”Afstemning 
bogført d.”. De to felter viser bruger ID’et for den, der har bogført afstemningen og dato og tid for, hvornår 
det er sket.  

På oversigten med bankkonti ses de nye felter i højre side af oversigten med visning af værdierne for den 
sidst bogførte bankkontoafstemning. 

På oversigten med alle de bogførte bankkontoafstemninger for en specifik bankkonto ses værdierne for 
hver bogført afstemning siden skiftet til NS9.4. 

 

GIS integration – bogføringsdato afgør nu tildeling af nummerserie/bilagsnummer 

Ved GIS integrationer var arbejdsdatoen tidligere bestemmende for valg af bilagsnummer i NS i de tilfælde, 
hvor skolen opererer med separate nummerserier for hvert regnskabsår. Dette vanskeliggjorde 
”periodisering” ift. bilagsnummer for de pågældende skoler. 
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Fremadrettet vil bilagsnummeret på dokumenterne i NS i stedet blive tildelt på baggrund af 
bogføringsdatoen.  

 

Rettelse af fejl i stakke til salgsbilag og købsbilag 

Brugere af stakkene på startsiden vil måske have bemærket, at et klik på flere af stakkene linkede til 
bilagsoversigter uden direkte bogføringsmuligheder. 

Dette er nu rettet for de 4 berørte stakke med Ikke bogførte bilag (Salgsfakturaer, salgskreditnotaer, 
købsfakturaer, købskreditnotaer). 

  

Rettelse af fejl i udbetalingskladden på FIK betalinger for visse kreditorer 

Såfremt en kreditor var oprettet med både FIK/GIK og bankoplysninger, kom der en fejl i 
udbetalingskladden, når man anvendte FIK/GIK betalinger for den pågældende kreditor. Dette er nu rettet i 
NS9.4 ved indlæsning af ny bankopsætningsfil.  

 

Ændringsloggen er nu standard for visse udvalgte tabeller (NS9.3) 

Tilbage i NS9.3 valgte MODST, at ændringsloggen som standard blev opsat for visse udvalgte tabeller. Vær 
derfor opmærksom på, at der siden da er blevet dannet en mængde afledte ændringslogposter. 

Disse poster kan ses under menustien: 

Afdelinger/Opsætning/It-administration/Generelt/Ændringslogposter 

I vores vejledning vedr. anvendelse af lokal SUPER bruger skriver vi, hvordan skolen bør forholde sig til disse 
ændringslogposter. 

 

  

 

 


