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Naviger 

Naviger i DSM løsningen er et værktøj som anvendes til at søge 

oplysninger om poster som blev dannet ved bogføring af bilag. Det kan 

være bilag som er dannet via modulerne, køb salg service, maskinhandel 

m.v. 

Naviger funktionen findes flere steder i DSM løsningen. I de enkelte 

moduler – findes Naviger funktionen via Oversigt – Naviger. 

Naviger funktionen findes også i forbindelse med oversigt på poster, f.eks. 

på debitorposter kan man vælge knappen ’Naviger’. 

 

Naviger i modulerne 

 

Naviger funktionen findes i de fleste af Navision modulerne. 

Vælg eks. Køb og punktet Oversigt - Naviger. 

Naviger på bilag 

 

Det er her muligt via bilagsnumre, kunde- eller kreditornumre, eksterne 

bilagsnumre eller datoer, at finde oplysninger om de posteringer, som blev 

dannet på bogføringstidspunktet af de pågældende bilag. 

Når man vælger Naviger - Bilag, fremkommer følgende. 
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På Generelt fanebladet kan man indtaste enten bilagsnr. eller 

bogføringsdato. 

Indtastes bilagsnr. finder programmet bogføringsdatoen på bilaget. 

Indtastes bogføringsdatoen findes alle de bilag som er bogført på denne 

dato. Når bilagsnr. eller bogføringsdato er indtastet trykkes på 

funktionsknappen ’Søg’. 

Nu vises flere informationer om det pågældende bilag.  

I dette eksempel er der navigeret på et bilagsnr., som er en bogført 

salgsfaktura. 
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Nu vises Bilagstype som er ’Bogført salgsfaktura’, Kildetype som er 
’Debitor’, Kildenr. som er debitor nummer og Kildenavn som er 
debitornavn nederst i billedet, i oversigtspanelet Kilde. 

I den mellemste  del af skærmbilledet, i oversigtspanelet Bilag, vises i 
hvilke tabeller, der blev oprettet poster, da det pågældende bilag blev 
bogført 

For at se de enkelte poster skal feltet Antal poster markeres og via assist-

knappen i feltet vil man kunne se de enkelte poster. 

 

Vis fanen Handlinger i båndet er der mulighed for at få vist andre 

oversigtspaneler til søgning: 

Søg efter forretningskontakt: 

 

Søg efter varereference: 
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