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Dimensioner – opsætning 

Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i 

systemet. 

Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i 

stedet anvende dimensioner til rapportering. F.eks. kan man i kontoplanen 

have ét kontonummer til reservedelssalg frem for en konto pr. afdeling og 

så i stedet anvende afdeling som en dimension. 

Der kan laves analyseudtræk for værdier baseret på dimensioner, på 

tværs af de eksisterende finanskonti i DSM Navision. 

Det anbefales at der tages kontakt til JMA, inden opsætning og 

igangsætning af dimensioner. 

De angivne menu-henvisninger refererer til Navigationsruden i Navision 

(den nye menu) og de i parentes angivne henvisninger refererer til den 

klassiske menu (den gamle menu). 

Definere dimensioner 

 

Før du kan anvende dimensioner skal disse defineres i systemet. Det 

gøres under Økonomistyring – Opsætning – Dimensioner – Dimensioner 

(Finans – Opsætning – Dimensioner – Dimensioner): 

 

I feltet Kode skal du indtaste et navn på dimensionen, og i feltet Navn en 

beskrivende tekst. 

I feltet Kodetekst kan du for den aktuelle dimension angive et navn, som 

bliver vist som overskrift på de skærmbilleder i systemet, hvor du kan 

arbejde med dimensioner. På samme måde kan du i feltet Filtertekst 

angive en betegnelse for det dimensionsfilter, der vises i systemet. 
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Der kan oprettes et ubegrænset antal dimensionskoder. 

Dimensionsværdier 

Til hver oprettet dimensionskode skal du definere en eller flere 

dimensionsværdier. Det gøres ved at markere linien med dimensionen og 

derefter klikke på knappen Dimension og vælge Dimensionsværdier.  

Herved fremkommer følgende skærmbillede: 

 

I eksemplet er der til dimensionskoden ”Kundegrupper” indtastet 5 mulige 

dimensionsværdier, dvs. 5 tilladte grupperinger af kunder. 

Herefter kan dimensionen indsættes f.eks. på debitorkortet eller 

debitorskabelonen, således at værdien automatisk dannes, når der 

bogføres finansposter på baggrund af debitorkort. På debitorkortet 

oprettes værdien under menuknappen Debitor – Dimensioner. 

Standard dimensioner 

 

For en del tabeller har du mulighed for at definere standard dimensioner. 

De tabeller, hvortil der kan defineres standard dimensioner, er følgende: 
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Eksempel: 

Under maskinhandel ønskes alle købs-/salgslinjer påført dimensionen 

Maskingruppe, således at der efterfølgende kan laves statistikudtræk på 

baggrund af maskingrupperne. 

Dette opsættes således: 

Under Økonomistyring – Opsætning – Dimensioner – Dimensioner 

(Finans – Opsætning – Dimensioner – Dimensioner) markeres 

dimensionen Maskingruppe. 

 

Klik på knappen Dimension og vælg ”Kontotype - standarddim.”. Herved 

fremkommer følgende billede: 
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I feltet Tabel-id angives nummeret på Maskin-tabellen (kan findes ved 

hjælp af F6 i feltet), og i Værdibogføring angives Tvungen kode. 

Dimensionsværdikode udfyldes ikke, da der er flere mulige værdier (= 

flere maskingrupper). Havde der kun været tale om en mulig værdi (= én 

maskingruppe), kunne denne angives her og værdien ville så automatisk 

blive indsat på dimensionen. 

 

Når der efterfølgende oprettes en ordrelinje på f.eks. en maskinkøbsordre 

vil købsordren ikke kunne bogføres førend dimensionen Maskingruppe er 

angivet på ordrelinjen. Ved forsøg på bogføring uden dimension 

fremkommer en fejlmeddelelse: 

 

Kravet om at dimensionen Maskingruppe skal påføres, når maskin-

tabellen anvendes, gælder overalt i systemet, dvs. du kan ikke angive, at 

det f.eks. kun er på købsordrer. 
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Hvis man ønsker at det f.eks. kun er på enkelte finanskonti, at kravet om 

dimensionskoder skal være gældende, kan man i finanskontoplanen 

markere den eller de linjer, hvor man ønsker at der skal være en 

gældende regel vedr. bogføring med dimensionsværdier. 

F.eks. kan man angive at alle salgskonti vedr. nye maskiner, skal have en 

dimension for Sælger angivet, når der bogføres posteringer på disse 

konti. 

Marker linjerne i finanskontoplanen, der ønskes oprettet regel for: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vælg menuknappen Konto – Dimensioner – ’Dimensioner - flere’, der 

åbner for nedenstående vindue: 

 

 

 

 

 

 

I feltet Værdibogføring kan der vælges mellem: 

 <Blank>  Vælges hvis der ikke ønskes angivet et kriterium 

for dimensionen 

 Tvungen kode Vælges hvis der ønskes angivet en 

dimensionsværdi ved bogføring, men det er uden 

betydning hvilken dimensionsværdi der angives. 
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 Samme kode Vælges hvis der ved bogføring, altid ønskes 

angivet samme dimensionsværdi. 

Dimensionsværdien skal i dette tilfælde være 

angivet i feltet Dimensionsværdikode. 

 Ingen kode Vælges hvis man ikke ønsker at der skal kunne 

angives dimensionsværdi ved bogføring på 

kontoen 

I eksemplet ovenfor er valgt at dimensionen Sælger altid skal være 

angivet ved bogføring, men at dimensionsværdien kan skifte fra postering 

til postering (Tvungen kode). 

Det anbefales at der tages kontakt til JMA, hvis man oplever problemer i 

forbindelse med definitionen af Værdibogføring. 

 

Globale dimensioner og Genvejsdimensioner 

 

De dimensioner, som hyppigst bruges, bør defineres som 

genvejsdimensioner. Dette bevirker at dimensionsværdier kan indtastes 

direkte i relevante skærmbilleder, f.eks. på salgsordrehovedet eller 

salgslinierne, i diverse kladder m.v. 

De dimensioner, der skal påføres alle posteringer, dvs. dimensioner der 

f.eks. angiver sted, lokation, afdeling, sælger/indkøber mv., kan med 

fordel oprettes som Globale dimensioner. En global dimension kan 

angives overalt i DSM Navision, f.eks. på ordrehoveder, hvor værdien 

automatisk opdateres på de tilhørende ordrelinjer. Du har mulighed for at 

definere 2 dimensioner som globale og 6 øvrige dimensioner som 

genvejsdimensioner.  

Globale dimensioner vises direkte på finansposterne, mens øvrige 

dimensioner vises i vinduet for dimensionsposteringer.  

Dimensionerne defineres som globale under Økonomistyring – Opsætning 

– Regnskabsopsætning (Finans – Opsætning – Regnskabsopsætning). 

Vælg fanen Dimensioner: 
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Du kan ikke indtaste direkte i felterne – klik i stedet på knappen Funktion 

og vælg Rediger globale dimensioner. Herved fremkommer følgende 

billede: 

 

Indsæt de ønskede dimensioner i billedet og klik OK. Så fremkommer en 

advarsel: 

 

Klik JA, hvis du vil gennemføre ændringen. Herefter vil der fremkomme en 

kvitteringsmeddelelse: 
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Klik OK. Herefter returneres til regnskabsopsætningen, hvor de globale 

dimensioner nu fremgår af vinduet. Bemærk at de globale dimensioner 

også fremgår som genvejsdimension 1 og 2, da disse også fungerer på 

samme måde som øvrige genvejsdimensioner. 

 

 

Genvejsdimensioner kan efterfølgende påføres kladder og ordrelinjer, 

hvor man måtte have behov for at kunne påføre dimensionsværdierne. 

Eksempelvis kan man i finanskladden, påføre dimensionerne for Sted, 

Afdeling og Kundegruppe, ved at vælge Vis – ’Vis kolonne’ fra Menulinjen.  

Følgende vindue fremkommer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved at sætte flueben ud for de kolonner man ønsker vist i kladdelinjen og 

afslutte med tryk på OK, fremkommer de valgte kolonner efterfølgende i 
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kladdevinduet, hvor dimensionsværdierne for de enkelte dimensioner kan 

påføres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisdimensionsopsætning 

 

Basisdimensionsopsætningen er en hjælpefacilitet, der gør det nemmere 

at anvende et bestemt felt på et stamkort, f.eks. på varekortet, som 

dimensionsværdi til en dimension. 

For eksempel hvis du ønsker at maskingruppe skal bogføres som 

dimensionsværdi på dimensionen ”Maskingruppe” på alle transaktioner 

hvor maskinen indgår. 

I basisdimensionsopsætningen kan du oprette en regel der bevirker, at 

 Maskingruppekode oprettes som dimensionsværdi til dimensionen 
’Maskingruppe’  

 Maskingruppe indsættes som standarddimension under Maskine. 

Dette sker automatisk hver gang du påfører et maskingruppekode på en 

maskine. 

Reglen skal oprettes som vist i efterfølgende billede: 
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Hvis du ønsker at reglen skal slå igennem på allerede oprettede maskiner 

skal du klikke på knappen Funktion og vælge ’Opret basis dimensioner’. 

Herved vil allerede oprettede maskiner blive løbet igennem og 

dimensionsværdier / standarddimensioner vil blive opdateret. 


