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Beskrivelse af profil og roller til Salgsmodulet 

 
Ved overførsel af opkrævningsgrundlag fra de studieadministrative systemer EASY-A 
eller SIS til modulet Salg i Navision Stat kan institutionen vælge at give medarbejdere fra 
studieadministrationen en begrænset adgang til Navision, således at de kan bogføre de fak-
turaer, som er resultatet af overførslen fra de studieadministrative systemer. Vi har udviklet 
2 muligheder, som vi betegner en smal og en bred salgsprofil. Den smalle profil kan ude-
lukkende bogføre fakturaer og kreditnotaer samt foretage linieudligning. Den brede profil 
kan udover bogføring og linieudligning foretage rykker procedurer og redigere stamoplys-
ninger til debitorer. 
 
En mere detaljeret beskrivelse af indholdet i rollerne samt vejledning til opbygning af ret-
tighederne i brugeradministrationen følger nedenfor.  
 
Beskrivelse af rollen NS_SALG 
 
Rollen NS_SALG skal altid anvendes sammen med rollen NS_BASIS. Rollen NS_SALG 
kan  

• Oprette, redigere samt slette debitorer.  
• Oprette, redigere samt slette salgsfakturaer og salgskreditnotaer.  
• Bogføre manuelt oprettede salgsfakturaer og salgskreditnotaer. 
• Bogføre salgsfakturaer og salgskreditnotaer fra fjernsystem. 
• Oprette, redigere samt slette rykkere.  
• Udstede rykkere. 
• Oprette, redigere samt slette rentenotaer.  
• Udstede rentenotaer. 

 
 
Beskrivelse af rollen NS_SALG_2 
 
Rollen NS_SALG_2 skal altid anvendes sammen med rollen NS_BASIS. Rollen 
NS_SALG_2 kan  

• Se debitorer.  
• Oprette, redigere samt slette salgsfakturaer og salgskreditnotaer.  
• Bogføre manuelt oprettede salgsfakturaer og salgskreditnotaer. 
• Bogføre salgsfakturaer og salgskreditnotaer fra fjernsystem. 

 



Side 2 

 
Beskrivelse af rollen NS_SALG_3  
Rollen NS_SALG_3 skal altid anvendes sammen med rollen NS_BASIS samt enten rollen 
NS_SALG  eller rollen NS_SALG_2.  
 
Sammen med enten rollen NS_SALG  eller rollen NS_SALG_2 kan rollen NS_SALG_3 

• Foretage linieudligning af salgsfakturaer. 
 
 
Opbygning af rettigheder til en medarbejder i studieadministrationen 
 
Bred salgsprofil 
Den brede salgsprofil sammensættes af   

• Profilen OES_BASIS  
• Profilen OES_SALG (som indeholder rollerne NS_SALG samt NS_SALG3).  

 
 
Smal salgsprofil 
Den smalle salgsprofil sammensættes af  

• Profilen OES_BASIS  
• Rollen NS_SALG_2  
• Rollen NS_SALG_3.  

 
 
 


