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Overblik 

Formål 
Formålet med denne kørsel ’Sæt/Slet Alias spærring’ er at få ryddet op i Aliaskoder, så de Aliaskoder 
der indeholder spærrede dimensioner, bliver spærret, samt hvis der er spærrede Aliaskoder, som ikke 
længere indeholder en spærrede dimension, kan blive genåbnet.  
 

Målgruppe 
Denne kvikguide henvender sig til de brugere der ønsker at blive fortrolige med kørslen ’Sæt/Slet Alias 
spærring’ i Navision Stat. 
 

Hvorfor er det vigtigt? 
For at hindre at stamdatafilen fra Navision til RejsUd sender Aliaskoder med spærrede dimensioner. 
Kørslen gennemløber alle aliaskoder i regnskabet, og kontrollerer om disse er opsat med spærrede 
dimensioner 
 

GDPR 
Data er anonymiseret enten ved at data er sløret eller der er benyttet opdigtede data.  
 

Seneste ændring 
Publiceret første gang: september 2020 
Seneste ændring:  
 
Bemærk:  Skærmbilleder i denne kvikguide, er taget fra Navision Stat 9.5.002 
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Sæt/Slet Alias spærring 
Du kan med kørslen ’Sæt/Slet Alias spærringer’ spærre ’Aliaskoder’, således at de ’Aliaskoder’ der 
indeholder spærrede ’Dimensioner/Dimensionsværdier’ kan blive spærret, og de ’Aliaskoder’ der ikke 
længere indeholder en spærrede ’Dimension/Dimensionsværdi’ kan blive genåbnet. 
Når en institution benytter Alias, og der sendes en forespørgselsfil fra RejsUd til Navision, så hentes 
alle aktive Aliaskoder. Der skelnes ikke mellem, om de aktive Aliaskoder er opsat med spærrede 
dimensioner. 
 
Kørslen har 2 formål: 
• Kørslen gennemløber alle aktive Aliaskoder, og kontrollerer om de er opsat med spærrede dimensioner. 

Hvis Aliaskoden indeholder spærrede dimensioner, spærres Aliaskoden. 
• Kørslen gennemløber alle spærrede Aliaskoder, og kontrollerer om de er opsat med spærrede 

dimensioner. Hvis Aliaskoden ikke indeholder spærrede dimensioner, så ophæves spærringen på 
aliaskoden.  

 
Du finder kørslen ved, i søgefeltet at skriver ’Sæt/Slet Alias’.  
Hermed fremkommer ’Sæt/Slet Alias spærringer. 
 

 
 
Rapportens anfordringsbillede fremkommer:  

 
 
 
Felternes betydning, kan du læse i nedenstående. 
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Navn Beskrivelse 

Spær Alias En markering i dette felt, betyder at en aktiv ’Aliaskode’, der er opsat med en 
eller flere spærrede ’Dimensionskoder’ eller ’Dimensionsværdier’, vil blive 
spærret med denne kørsel.  

Alias spærringsfilter I dette felt kan du angive et filter for hvilke ’Aliaskoder’, som kørslen skal 
gennemløbe. 

Åbn Alias En markering i dette felt betyder, at spærrede ’Aliaskoder’, der ikke er opsat 
med spærrede ’Dimensionskoder’ eller ’Dimensionsværdier’, vil blive åbnet og 
dermed aktive igen, med denne kørsel. 

Alias åbningsfilter I dette felt kan der opsættes et filter, for hvilke ’Aliaskoder’ som kørslen skal 
gennemløbe.  

Rapport valg Kontroller:  Inden der foretages sletning/åbning af ’Aliaskoder’, kan du 
kontrollere, hvilke der bliver berørt. Med denne valgmulighed har 
du mulighed for at foretage eventuelle rettelser, inden en egentlig 
sletning/åbning af Aliaskoder foretages. 

Opdatér:  Kørslen afvikles. Du har ikke mulighed for at kontrollere 
ændringen først. 

 
Når anfordringsbilledet er udfyldt, kan du vælge at ’Planlægge en rapport = Plan-knappen’ eller du kan 
klikke ’OK’ til at udføre kørslen. 
 
Du har mulighed for at opsætte denne kørsel uden brugerinvolvering. Dette forudsætter at kørslen er 
opsat via et batchjob i ’Programopsætning/Opgavekø’, og at du i ’Alias Opsætningen’ har opsat et 
filter. 
 
Vil du afvikle kørslen via en ’Opgavekø’, kan du følge nedenstående beskrivelse.  
Ønsker du mere viden om oprettelse af ’Opgavekø’, kan du læse om dette i kvikguiden ’Oprettelse af 
opgavekø’. 
 

Oprettelse af opgavekø  
 
I Navision er det muligt at afvikle rapporter/kørsler på bestemte tidpunkter via rapport schedullering  
 
Kørslen ’Sæt/Slet Alias spærring’ kan opsættes i en Opgavekø til at blive afviklet én, eller gentagende 
gange på et fast tidspunkt. Afviklingen kører som en baggrundsproces. Du kan vælge om rapporten skal 
udskrives og gemmes i et af de understøttede fil-formater (Excel, PDF, WORD) eller bare afvikles.  
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Rettigheder 
Du skal have en af følgende rettighed, for at kunne oprette en sådan automatisering:  
• ACC_KONSULENT 
• ACC_OESC_MEDARB 
• ACC_REGN_ALMEN 
  

Opsætning af Opgavekø  
For at opsætte en opgavekøb til automatisk afvikling af kørslen ’Sæt/Slet Alias spærringer’ skal du 
igennem følgende punkter: 
 
1. Opret en opgavekøkategori under ’Kategoriliste til opgavekø’. Dette er blot en navngivning som 

anvendes i de efterfølgende punkter.  
 

2. Opret under ’Opgavekøer’ et job, hvor du angiver navnet du oprettede i punkt 1 samt yderligere 
informationer. 
 

3. Du skal nu oprette et job til de poster, der skal kører. Dette gør du i ’Opgavekøposter’  

 
 
Ovenstående punkter finder du under stien: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Opgavekø. 
 

Opret ’Kategoriliste til opgavekø’ 
Vælg først ’Kategoriliste til opgavekø’. 
Tryk herefter på ’Ny’ i handlingsbåndet: 
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Angiv en sigende ’Kode’ og ’Beskrivelse’, der kan hjælpe dig til at huske, hvad denne kategori bruges til. 
 

Opret ’Opgavekø’ 
Herefter skal du oprette en ’Opgavekø’.  
På ’Opgavekøkortet’ opsættes kørslen ’Sæt/Slet Alias spærring’, som du ønsker at afvikle. Her angives 
detaljer om opgavekøen samt hyppigheden for afviklingen. På kortet skal du ligeledes angive, om 
afviklingen skal ske via NAS.  
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Klik på ’Ny’ og udfyld kortet til ’Sæt/Slet Alias spærring. 
 
Når Opgavekøkortet er opsat, skal du trykke på ’Start Opgavekø’ på Handlingsbåndet/Fanen 
Start/Handlingsgruppen Proces. 
 

Opgavekøposter 
Du skal nu oprette en ’Opgavekøpost’ til kørslen ’Sæt/Slet Alias spærring’. 
Tryk på ’Ny’ i handlingsbåndet og udfylde kortet. 
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Når du har foretaget den ønskede opsætning, skal ’Opgavekøposten’ angives som ’Klar’.  
Det gør du ved at trykke på ’Angiv status som Klar’ som er i Handlingsbåndet/Fanen Start/ 
Handlingsgruppen Proces. 
 

Dokumentation  
Hvis du ønsker dokumentation af, hvilke ’Aliaskoder’ der bliver berørt af kørslen ’Sæt/Slet Alias 
spærringer’, skal du oprette en ny ’Opgavekøpost’. Denne post skal køres på Rapport-ID 
’6007756’. Når rapporten er afviklet vil den pågældende bruger kunne se rapporten i 
rapportindbakken på ’Rollecenteret’.  
 
Opgavekøkortet skal opsættes på samme måde som afviklingen af kørslen, blot med et andet 
Rapport-id. Vær også opmærksom på, at sluttidspunktet er sat til 03:59, så rapporten viser alle de 
Aliaskoder, som bliver berørt når opdateringen køres kl. 04:00 
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Åben ’Rapportindbakken’ for at se rapporten, der er planlagt og kørt. I ’Rapportindbakken’, vil den kørte rapport 
fremgå af listen, og du skal blot markere rapporten, og klikke ’VIS’. 
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