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Opgaveplanlægger 

Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet 

periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket 

gentagelseshyppighed. 

Dvs. der er mulighed for at definere, at f.eks. tunge kørsler som f.eks. 

samlefakturering, beregn plan, eller massebogføring af købsordrer 

afvikles om aftenen/natten, f.eks. hver lørdag aften. 

Oplysninger vedr. afvikling af kørslerne kan registreres i en log, således at 

der er mulighed for efterfølgende at se, om kørslen er afviklet OK eller om 

der har været fejl. 

Afvikling af planlagte opgaver kræver en såkaldt NAS (Navision 

Application Server), som er en Windows Service. 

JMA A/S kan tilbyde at hjælpe dig med at få NAS’en opsat korrekt. 

Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten kan anvendes – er der brug 

for hjælp til generel opsætning, henvises til afsnittet ’Generel Opsætning’ 

sidst i denne vejledning. 

Planlægning af opgaver 

 

Planlægningsgrupper 

Under Opsætning – It-administration - Planlægningsopgave – 

Planlægningsgrupper kan du definere forskellige grupper, som de enkelte 

planlægningsopgaver skal tilknyttes. 
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Grupperne anvendes hvis der er installeret mere end én NAS – således 

kan opgaver, der tilhører en bestemt planlægningsgruppe, afvikles af én 

NAS, mens opgaver, der tilhører en anden planlægningsgruppe, afvikles 

af en anden NAS. 

Planlægningsopgaver 

Under Opsætning – It-administration - Planlægningsopgave – 

Planlægningsopgaver – Ny skal du definere, hvorledes de enkelte 

opgaver ønskes afviklet. 

Skærmbilledet ser således ud: 

 

Hovedoplysninger: 
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Oversigtspanelet Generelt 

 

 

Feltet Nummer 

Feltet udfyldes automatisk med næste nummer fra nummerserien, som er 

opsat under Opsætning – IT-administration - Planlægningsopgave – 

’Planlægningsopgave opsætning’. 

Du kan også vælge at indtaste en selvvalgt id for den opgave, du ønsker 

at planlægge. 

Feltet Beskrivelse 

Beskrivende tekst, som fortæller hvad opgaven omfatter, f.eks. 

’Igangværende arbejde’. Teksten vises f.eks. i opgave-køen, så det 

anbefales at indtaste en sigende tekst.. 

Feltet Planlægningsgruppekode 

Hvis du har oprettet planlægningsgrupper, kan du tilknytte en opgave til 

en gruppe ved at indtaste gruppekoden i feltet. Anvendes hvis der er mere 

end en NAS til afvikling af opgaver. 

Feltet Intervalenhed 

Feltet har sammenhæng med feltet Interval. I Intervalenhed definerer du 

arten af det interval, du indtaster i feltet Interval. 

Du kan vælge mellem følgende: 

 Sekunder 

 Minutter 

 Datoformel 

 Kun en gang 

Feltet Interval 

Afhængig af intervalenheder skal du indtaste et antal sekunder, et antal 
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minutter eller en datoformel for, hvor ofte kørslen skal afvikles. 

Har du i intervalenhed valgt kun en gang, skal du ikke udfylde feltet 

interval. 

Har du valgt intervalenheden datoformel, kan du bruge følgende 

bogstaver som forkortelser for tidsangivelser: 

 L = Løbende 

 D = Dag(e) 

 U = Uge(r) 

 M = Måned(er) 

 K = Kvartal(er) 

 Å = År 

Datoformlen kan opbygges på tre måder: 

 Løbende plus tidsangivelse, f.eks. LU = Løbende uge, LM = Løbende 
måned 

 Et tal og en tidsangivelse. Tallet må ikke være større end 9999, f.eks. 
10D = 10 dage fra i dag, 2U= 2 uger fra i dag 

 En tidsangivelse og et tal. F.eks. D10 = Den næste 10. dage i en 
måned, UD4 = Den næste 4. dag i en uge (torsdag). 

De tre formler kan kombineres efter behov. Eksempel: LM+10D = 

Løbende måned plus 10 dage 

Et minustegn kan bruges til at angive en dato i fortiden. Eksempel -1Å =  

1 år siden fra i dag. 

Det er også muligt, at angive en datoformel ved at anvende 

kantparenteser ( [ ] ). 

Eksempel: 

Angivelse af datofilter for foregående måned primo til ultimo: 

[-2M+LM+1D]..[-1M+LM] 

Dette vil - hvis opgaven udføres d. 10-11-07 - blive til 01-10-07..31-10-07. 

Hvis der ønskes angivet Dagsdato, skrives [0D]. 

Feltet Start Dato 

Angiv en startdato for hvornår opgaveafviklingen skal begynde. 

Feltet Slut Dato 

Angiv en evt. slutdato for hvornår den pågældende opgave ikke længere 

skal afvikles. 
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Feltet Aktiv 

Kun opgaver, som er markeret som aktive vil blive afviklet. Du kan 

således oprette opgaver på forhånd uden at de bliver afviklet. 

Eller du kan deaktivere en opgave, således at du ikke behøver at slette 

den, men blot igen kan aktivere den, hvis der bliver behov for det. 

Feltet Start tid 

Udfyldes automatisk ved opgavens oprettelse med aktuelt klokkeslæt. 

Du skal ændre klokkeslættet til det tidspunkt hvor du ønsker at opgaven 

skal afvikles, f.eks. kl. 23:00:00. 

Feltet Slut tid 

Feltet er relevant, hvis du har planlagt opgaver, som udføres med kort 

interval. I feltet kan du angive seneste tidspunkt for, hvornår kørslen må 

starte. Hvis f.eks. en kørsel udføres hvert 10. minut, men du ønsker kun at 

det skal ske til kl. 16.00, så skal du indtaste 16:00 i Slut tid. Så vil der ikke 

blive afviklet flere kørsler når klokken har passeret dette tidspunkt. 

Feltet Sidste kørsel (veludført) 

Opdateres med dato og klokkeslæt for start af seneste kørsel. 

Feltet Forbrugt tid (Sidste) 

Opdateres med varighed for seneste kørsel. Kan anvendes til 

planlægning af opgaver. 

Feltet Planlagt 

Feltet viser startdato og tid for næste planlagte kørsel. 

Feltet Fejlet 

Feltet markeres hvis seneste kørsel er gået i fejl. 

Oversigtspanelet Kommunikation 
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Feltet Send E-mail 

Her kan du opsætte om opgaveplanlæggeren til at sende en e-mail. Du 

har følgende muligheder: 

 blank = send ikke e-mail 

 Ved fejl = der sendes kun mail ved fejl 

 Altid = der sendes altid en mail 

Mail sendes til den E-mail adresse, du angiver i feltet E-mail adr. 

 

Linieoplysninger: 

I skærmbilledet linie-del skal du indsætte oplysninger om hvilken 

kørsel/kørsler, der hører til den definerede opgave. Der kan afvikles 

udvalgte rapporter og kodeenheder. 

Feltet Fejl 

Feltet vil blive udfyldt med et udråbstegn, hvis kørslen er gået i fejl, f.eks. 

hvis der mangler parametre i opsætningen. 

Feltet Type 

Angiver typen på et objekt, der skal afvikles. Du kan vælge Rapport eller 

Kodeenhed. 

Feltet Id 

Indtast nummeret på den rapport eller kodeenhed, som skal køres. 

Feltet Beskrivelse 

Udfyldes automatisk med navnet på rapporten/kodeenheden. Kan 

overskrives. 

Feltet Stop ved fejl 

Hvis f.eks. flere rapporter skal afvikles efter hinanden, og rapport nummer 

2, 3 osv. skal anvende data, som skabes i rapport 1, så bør du markere 

Stop ved fejl. Ellers vil de følgende rapporter anvende et fejlagtigt 

datagrundlag som basis. 

Feltet Antal forsøg (ved fejl) 

Du kan angive at en kørsel skal prøve et antal gange, hvis der opstår fejl. 

F.eks. ved hent af eksterne data er der på den måde mulighed for, at 

f.eks. en forbindelse alligevel kan etableres og kørslen afvikles ok. 

Feltet Log 

Feltet udfyldes automatisk med værdien Kun fejl, men du kan ændre dette 

til Alt, dvs. så logges alle meddelelser fra kørslen og ikke kun eventuelle 

fejl.  
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Eksempel på en opgave: 

 

 

Den viste opgave med nummeret OP00031 afvikler først rapport 6039084, 

Igangværende arbejde i kostpriser, og derefter rapport 6052113, 

Igangvaærende arbejde i salgspriser. 

Kørslen afvikles på den 6. dag i en uge (lørdag), dvs. hver lørdag efter d. 

10/7. Kørslen starter kl. 18.00 og skal være planlagt påbegyndt senest kl. 

23.30. 

Kørslen er aktiv og næste kørsel vil være den første lørdag efter 10/7 

2015. Kørslen har endnu ikke været afviklet. 

Hvis der opstår fejl, sendes en e-mail til den angivne mailadresse. 

 

Parametre: 
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Når opgaven er oprettet som beskrevet ovenfor, skal du nu for hver linie 

definere de parametre, som kørslen skal anvende. Det kan være f.eks. et 

kontonummerinterval, en sælgerkode eller andet, som kørslen skal kende 

for at afviklingen udføres korrekt. 

Parametrene opsætter du ved at klikke på knappen Linje – Opsæt objekt 

– i eksemplet vises opsætning til rapport 6039084, som udskriver 

igangværende arbejde i kostpriser: 

 

I eksemplet er det opsat, at det kun er debitorbogføringsgrupper i 

intervallet 100 – 200 som kørslen skal omfatte. 

Slutdato er sat til d. 10-07-15, der vil blive beregnet avancerede 

serviceomkostninger, og ordrer med garanti vil blive vist. 

Når du har indtastet de ønskede parametre skal du klikke på knappen Vis. 

Herved fremkommer følgende meddelelse: 
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Klik på OK for at gemme opsætningen, og luk et evt. udskriftvindue (det er 

ikke altid, at der åbnes et udskriftsvindue). 

Som oplyst i meddelelsen er der herefter mulighed for at tilrette 

parametre under knappen Linje – Parameter: 

 

På oversigtspanelet Sorting vises informationer om sortering m.v. – disse 

oplysninger er kun til information og kan ikke ændres. 

På næste oversigtspanel vises de filtre, der blev gemt under opsætning – 

du kan ændre filteret ved at angive andre intervaller: 
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På oversigtspanelet Indstillinger kan du ligeledes ændre de gemte 

parametre, f.eks. slutdatoen: 

Har du f.eks. planlagt en kørsel, der afvikles hver uge, kan du her ændre 

parameteren for slutdatoen til [0D] – dette vil bevirke, at når kørslen 

afvikles, vil der hver gang blive anvendt Dags dato som slutdatodato. 

 

 

Du kan køre hvert enkelt opsat objekt direkte fra opgaveplanlæggeren, via 

knappen Linje – Kør objekt.  

Du kan f.eks. køre de enkelte objekter herfra første gang efter opsætning, 

som en kontrol af at din opsætning er i orden, og først derefter lade 

kørslerne afvikle automatisk. 

 

Log: 
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For hver linie der indgår i en planlægningsopgave kan du når kørslen er 

afviklet, se en log over kørslen. Indholdet i loggen afhænger af om du har 

valgt logning af alt eller kun fejl. Du finder loggen under knappen Linje – 

Log. 

Eksempel på en log fra en dataudlæsning: 

 

Opgave-kø 

Under Opsætning – IT-administration - Planlægningsopgave – Opgavekø 

kan du se en oversigt over hvilke opgaver der venter på at blive afviklet. 

Hvis en opgave er i gang vil feltet Behandles være markeret. 

 

Vinduet opdateres automatisk – i billedets overskriftslinie vises hvornår 

vinduet senest er opdateret. 
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Opgaver, der kan afvikles via opgaveplanlægger 

 

På nuværende tidspunkt (juli 2015) kan mere end 100 rapporter og 

kodeenheder afvikles via opgaveplanlægger. 

Når du opretter en planlægningsopgavelinje kan man – efter at have valgt 

om der ønskes afviklet en rapport eller en kodeenhed – foretage opslag 

med F4 i feltet Id på planlægningsopgavelinjen: 

 

Ved opslag vil de rapporter/kodeenheder som aktuelt kan afvikles blive 

vist: 
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Generel opsætning  

 

Under Opsætning – IT-administration - Planlægningsopgave – 

’Planlægningsopgave opsætning’ skal du foretage generel opsætning: 
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I første felt angives en nummerserie som skal anvendes til 

planlægningsopgaver. Hvis du ikke allerede har oprettet en nummerserie 

kan du trykke F4 i feltet. Herved fremkommer oversigten over 

nummerserier, hvor du kan vælge ’Ny’ nederst i oversigten for at oprette. 

Endvidere skal du angive, hvor mange dage Log-filer skal gemmes, samt 

angive en e-mail adresse, som opgaveplanlæggeren skal anvende. 

Adressen anvendes som afsender på eventuelle e-mails, som afsendes 

fra opgaveplanlæggeren. 

 

Under Opsætning – IT-administration – ’Generelt’ – ’Opsætning af STMP 

Mail’ skal du desuden foretage mail-opsæt. 

 

For TDC-kunder vil opsætning typisk være som vist på billedet ovenfor, 

for øvrige vil SMTP-server være en anden (hjælp hertil: kontakt teknisk 

support hos JMA A/S). 

 


