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JZK/CPS/ØSY 

   

Anvendelse af rollecentret 

I rollecentret er der en række stakke og aktiviteter der har til formål at: 

• Give overblik over arbejdsopgaver 

• Vise mængden af poster for hver opgave 

• Give et overblik over de arbejdsopgaver, som endnu ikke er afsluttet  

 

Der findes tre typer rollecentre i Navision Stat 7.X:  

• ØSC-Institution (for den typiske institutionsmedarbejder/controller)  

• ØSC-Regnskabsmedarbejdere (for den typiske bogholder)  

• Navision Stat standardbruger   

 

Den valgte profil fremgår øverst i rollecentret, og angiver hvilke stakke (blå kas-

ser), og øvrige elementer, man som standard vil få vist i sit rollecenter: 

 

Rollecentret er som udgangspunkt opdelt i stakke til venstre side, og en stribe pa-

neler til højre. 

Stakkene viser det antal arbejdsopgaver/poster som endnu ikke er helt afslutter, 

og man derfor som bruger skal tage stilling til. 
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Mine Banker, Mine debitorer og Mine kreditorer 

I højre side er der en række paneler, hvor man kan tilknytte nogle bestemte ban-

ker, debitorer og kreditorer som man ofte anvender, eller som man blot ønsker at 

se informationer om i sit rollecenter.  

Man kan tilføje et kort til listen ved at klikke på ”Håndter liste”, og tilføje det 

nummer man ønsker at se, derefter vil man i sit rollecenter kunne se informatio-

ner om nummer, navn og saldo. 

 

 

Ønsker man at fjerne linjer i sine lister, kan man klikke på ”håndter liste”, højre-

klikke på den linjen man vil have væk og tryk ’Slet linje’: 
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Mine notifikationer 

Panelet viser de noter som er blevet sendt til ens brugernavn oprettet for regnska-

bet. Man har på de forskellige konti/kort i Navision, mulighed for at sende en 

note til en bruger, som derefter vil kunne se dette i sit rollecenter. 

 

Rollecenter Links 

I dette panel er det muligt at tilknytte links, som man kan tilgå direkte fra Navi-

sion Stat. Moderniseringsstyrelsen har som standard tilknyttet nogle links, som 

man ofte kunne få brug for. 

Man kan selv tilføje nye links til sit rollecenter, med mulighed for at vælge om det 

skal være links som skal være synlige for alle brugere på regnskabet eller kun den 

bruger, der er angivet for linket. Vælg ”Håndter liste” for at tilpasse. 
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Tilpasning af eget rollecenter 

Det er muligt at tilpasse sit rollecenter til eget behov, så man kun ser de paneler og 

aktiviteter som er relevant for sit daglige arbejde i Navision: 

 

 

Hvilke stakke der vises under aktiviteter, redigeres ved at klikke på tandhjulene i 

panelet  : 
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Oprydning og håndtering af stakke 

I følgende afsnit beskrives hvordan det er muligt at markere poster i stakkevisnin-

ger som håndteret, således at de ikke længere fremgå af stakkevisningerne 
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DDI – Igangværende sager 

For ØSC kunder, vil der i rollecentret blive vist stakke for ens egne (brugerens) 

bestillinger, og stakke for det samlede antal bestillinger for regnskabet: 

 

Hvis man har påbegyndt en bestilling, og efterfølgende blot lukker denne, så vil 

den fremgå i stakken, og vil første forsvinde når man enten færdiggøre bestillin-

gen, eller sletter bestillingen. 

 

For at slette bestillingen, skal man åbne bestillingskortet 

 

Og under ’HANDLINGER’ i handlingsbåndet slette bestillingen: 

 

Derefter forsvinder bestillingen fra oversigten ’Mine igangværende bestillinger’ 

 

  



  

Side 7 af 11 

 

Løngenerationer i Lønindbakken 

Der bør kun ligge den seneste løngeneration i lønindbakken, såfremt denne ikke 

er indlæst. Det kan ske at der ligge løngenerationer i lønindbakken, som indehol-

der 0-beløb i debet og kreditkolonnen. Disse poster kan fjernes ved at køre en 

lønindlæsning uden at udfylde løngeneration: 

Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/SLS 
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Ved kørslen vil der dannes poster i fejlloggen. 

 

 

Fejlloggen viser fx sletning af 0-poster, og sletning af poster som tidligere er ble-

vet bogført. 

 

 

 

Det er desværre ikke muligt at slette poster fra gamle løngenerationer, som inde-

holder et beløb i debet og kredit kolonnerne.  
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Fejlede GIS integrationsbatches 

Man kan i sine integrationsdatastrømme have batches som er fejlet ved behand-

ling, og hvor man efterfølgende har indlæst en ny batch som erstatter den gamle. 

Dermed ligger der en batch i stakken som man ikke længere skal forholde sig til. 

Klikker man på stakken, kan man se alle de batches der har status ”Behandlings-

fejl”. De batches som man ikke længere ønsker at se i oversigten, kan markeres 

som håndteret ved at stå på linjen, klikke på ”Håndteret – Til/Fra” i Handlings-

båndet under fanen START: 

 

 

 

Herefter forsvinder batchen fra oversigten, men de ligger fortsat under de enkelte 

importdatastrømme. Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel In-

tegration/Generisk Integration. 

 

Mislykkede Betalingsjournaler 

De betalingsjournaler som er: Mislykket, Afvist eller Delvist afvist, vil fremgå i 

denne stak, så hvis man har slettet en udbetalingskladde og sendt den igen, vil den 

gamle betalingsjournal stadig fremgå af stakken. 

De journaler som man ikke længere ønsker at se i oversigten, kan markeres som 

håndteret ved at stå på linjen, klikke på ”Håndteret – Til/Fra” i Handlingsbåndet 

under fanen START: 

 

 

Herefter forsvinder betalingsjournalen fra oversigten, men de ligger fortsat under 

Betalingsjournaler: Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Oversigt 
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Ventende Indgående købsdokumenter 

Hvis man under ventende indgående købsdokumenter, har mange ventende forsy-

ningsspecifikationer, kan disse specifikationer masse- accepteres/afvises under 

Stien: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/E-Bilag/Periodiske Aktiviteter 

Accepter/Afvis UTS

 

 

Man kan selv vælge om man ønsker at acceptere eller afvise specifikationerne. Når 

man har foretaget denne kørsel, forsvinder forsyningsspecifikationerne fra stakke-

visningen over ventende indgående købsdokumenter. 

 

Mislykkede Udgående salgsdokumenter 

De elektroniske salgsbilag som har status mislykket, vil fremgå i denne visning. 

Hvis man har et salgsbilag som er mislykket ved forsendelse og man har sendt bi-

laget på anden vis, eller udlignet den med en kreditnota, vil den fortsat fremgå i 

stakkevisningen, uden at være aktuel. 

Man kan fjerne dette bilag fra oversigten, ved at markere den som annulleret: 

marker det bilag der ønskes fjernet fra oversigten og klik ”Vis” under handlings-

båndet START: 
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På det åbne dokument kan man trykke ”Annuller” under handlingsbåndet 

START, og derefter forsvinder bilaget fra oversigten, men kan stadig ses under 

bogførte salgsfakturaer. 

 

 

Links 

Se nedenstående vejledninger for yderligere informationer om rollecentret i Navi-

sion 7.X: https://oes.dk/systemer/oekonomistyring-og-regnskab/brugervejled-

ninger/  

 Statslig brugervejledning til den nye brugergrænseflade 

 Kvikguide – Tilpasning af startsiden/rollecentret 

 Kvikguide – Beskrivelse af stakke på startsiden 
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