ANVÄNDARMANUAL
Creditsafe Connect för Microsoft Dynamics NAV

Introduktion
Creditsafe Connect är en tilläggsmodul till Dynamics NAV som gör on-linetjänster från Creditsafe
tillgängliga direkt i NAV. Exempel på tjänster är:
•
•
•
•

Sökning av företag och person
Hämtning av kreditinformation för företag och person
Bevakning av företag
Kreditmall för företag och person

Creditsafe Connect integrerar mot Creditsafe svenska webbtjänst för svenska företag och personer
och mot Creditsafe Global Gateway Services (GGS) för företag utanför Sverige.
Creditsafe Connect kan installeras i NAV helt utan förändringar av standardobjekt, men kan även
med enkla medel integreras i kundkort, kundlista, orderlistsa, orderregistrering etc . för att ge direkt
åtkomst till kreditinformation vid t.e.x orderregistering.
Konfiguration av Creditsafe Connect sker automatiskt vid installation med föreslagna
rapportrubriker, rapportrader etc. och kan efter installation via parametersättning anpassas för att
passa behoven för den specifika installationen. Vid installation i flera NAV-företag kan inställningar
enkelt kopieras mellan företag.

Creditsafe Connect version 09
Copyright Goprowe AB 2017

Page 2 of 60

Innehåll
1.

Definitioner av begrepp .................................................................................................................. 6

2.

Installation och konfigurering ......................................................................................................... 7
2.1

3.

4.

Import av grundinställningar ................................................................................................... 7

2.1.1

Behörighetsuppsättningar ............................................................................................... 7

2.1.2

Sökväg.............................................................................................................................. 8

2.1.3

Allmänna inställningar ..................................................................................................... 8

2.1.4

Datakällor ........................................................................................................................ 8

2.2

Konfiguration ........................................................................................................................... 9

2.3

Koppling av befintliga kunder och leverantörer...................................................................... 9

2.4

Kund-/leverantörsbegreppet................................................................................................... 9

Creditsafeobjekt ............................................................................................................................ 10
3.1

Fältnamn................................................................................................................................ 10

3.2

Kommandon .......................................................................................................................... 11

3.3

Relationer .............................................................................................................................. 12

3.4

Förändringsgrupper ............................................................................................................... 13

3.5

Kreditmall avslag ................................................................................................................... 13

3.6

Rating-/limitförändringar ...................................................................................................... 14

3.7

Meddelanden ........................................................................................................................ 14

3.8

Rapporter .............................................................................................................................. 15

Sök företag och personer .............................................................................................................. 17
4.1

Skapa kund/leverantör .......................................................................................................... 18

4.1.1

Kreditmall ...................................................................................................................... 18

4.1.2

Kundmall/konfigurationsmall ........................................................................................ 18

5.

Kundanalys .................................................................................................................................... 19

6.

Batchprocess ................................................................................................................................. 21

7.

Batchsökning ................................................................................................................................. 22

8.

Meddelanden ................................................................................................................................ 23

9.

Kundspärr-/limitförslag ................................................................................................................. 25

10. Inställningar ................................................................................................................................... 26
10.1

Creditsafe Connect Inställningar ........................................................................................... 26

10.2

Användarinställningar ........................................................................................................... 27

10.2.1

Webb inloggningsuppgifter ........................................................................................... 28

10.2.2

Manuella godkännanden ............................................................................................... 28

Creditsafe Connect version 09
Copyright Goprowe AB 2017

Page 3 of 60

10.3

Länder .................................................................................................................................... 29

10.4

Datakällor .............................................................................................................................. 30

10.4.1

Fältnamn........................................................................................................................ 30

10.4.2

Kommandon .................................................................................................................. 30

10.4.3

Språk .............................................................................................................................. 31

10.4.4

Tjänster .......................................................................................................................... 31

10.4.4.1
10.4.5
10.4.5.1

Kodenhetsval ............................................................................................................. 31
Rapporter ...................................................................................................................... 32
XML-noder ................................................................................................................. 33

10.4.6

Rapportval ..................................................................................................................... 37

10.4.7

Kreditmallar ................................................................................................................... 38

10.4.7.1

Rapportdataregler ..................................................................................................... 39

10.4.8

Kreditmallval.................................................................................................................. 39

10.4.9

Bevakningsportföljer ..................................................................................................... 40

10.4.9.1

Fältnamn .................................................................................................................... 40

10.4.9.2

Kommandon .............................................................................................................. 40

10.4.9.3

Bevakade företag....................................................................................................... 41

10.4.10

Kund/leverantör integrationsinställningar ................................................................ 41

10.4.10.1

Fältnamn .................................................................................................................... 42

10.4.11

Kreditrankningsgruppmappningar ............................................................................ 42

10.5

Förändringsgrupper ............................................................................................................... 43

10.6

Kreditrankningsgrupper ........................................................................................................ 44

10.7

Rapportparametrar ............................................................................................................... 44

10.7.1

Grupper ......................................................................................................................... 44

10.7.2

Fältmappningar ............................................................................................................. 47

10.8

Översättningar ....................................................................................................................... 48

10.8.1

Språk .............................................................................................................................. 48

10.8.2

Datarubriker .................................................................................................................. 49

10.8.3

Datarubriköversättningar .............................................................................................. 50

11. Teknisk information....................................................................................................................... 51
11.1

Integration med standard NAV ............................................................................................. 51

11.1.1

Faktabox ........................................................................................................................ 51

11.1.2

Kreditmallkontroll vid orderregistrering ....................................................................... 53

11.1.3

Förhindra manuellt upplägg av kund/leverantör .......................................................... 55

11.2

Extensions.............................................................................................................................. 56

Creditsafe Connect version 09
Copyright Goprowe AB 2017

Page 4 of 60

11.3

Kodenheter för sökning ......................................................................................................... 56

11.4

Automatisering ...................................................................................................................... 59

Creditsafe Connect version 09
Copyright Goprowe AB 2017

Page 5 of 60

1. Definitioner av begrepp
BESKRIVNING
DATAKÄLLA

En on-linetjänst från vilken kreditinformation kan hämtas. Creditsafe Connect stödjer
Creditsafes svenska tjänst och GGS.

CREDITSAFE SVENSKA
TJÄNSTER

Creditsafe online-tjänster för svenska privatpersoner och företag.

GGS

Global Gateway Services. Creditsafe online-tjänster för företag utanför Sverige. GGS
hanterar ej privatpersoner.

RAPPORT

En uppsättning av data i Creditsafe.

RAPPORTPARAMETER

En rubrik för ett värde i en rapport (t.ex. ”Kreditlimit”).

RAPPORTPARAMETERGRUPP

En grupprubrik som samlar ett antal parametrar.

ÄNDRINGSKONTROLL

Ett anrop för att kontrollera om förändringar skett för företaget/personen som kan
innebär att nytt data bör hämtas. Exempel på förändring kan vara rating,
styrelsesammansättning, konkursinfo etc.

PORTFÖLJ

En samling företag som lagts upp för automatiserad ändringskontroll.

KREDITMALL

En definition av regler som avgör om ett företag/en person anses godkänd för
kreditförsäljning eller ej.

Svenska företag bör använda svenska webbtjäsnten för sökning av svenska företag
och personer. Den svenska tjänsten är mer funktionsrik än GGS, har snabbare
svarstider och hanterar privatpersoner vilket GGS inte gör.

I Creditsafe svenska tjänst kan regler definieras i Creditsafe webbgränssnitt medan
GGS saknas stöd för kreditmall. I Creditsafe Connect kan regler dessutom appliceras
lokalt på hämtat rapportdata.
RATINGINDEX

Numeriskt värde för kreditvärdighet.

RATING

Kreditvärdighet beskriven i text.

KREDITRANKINGGRUPP

En kreditvärdighetsklassificering (A-F) som är gemensam för den svenska datakällan
och GGS
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2. Installation och konfigurering
Anslut till NAV-databasen med NAV Development Environment och importera objekt för Creditsafe
Connect som är avsedd för den aktuella NAV-versionen.
Om rubriken ”Creditsafe Connect” inte visas under Avdelningar måste menusuite-objekten
kompileras. Går då detta en menusuite i taget i stigande nummerordning.

2.1 Import av grundinställningar
Creditsafe Connect kommer med färdiga grundinställningar som gör det möjligt att direkt efter
import av dessa söka i Creditsafe och hämta kreditinformation.
Välj Avdelningar -> Creditsafe Connect -> Importera Inställningar.
Funktionen för import och export används vid installation av Creditsafe Connect, men kan även
användas för att kopiera inställningar mellan olika företag i en NAV-databas, från en testmiljö till en
produktionsmiljö etc.

2.1.1 Behörighetsuppsättningar
Creditsafe Connect levereras med tre förkonfigurerade behörighetsuppsättningar:
-

Inställningar: Behörighet att ändra inställningar.
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-

Uppdatera: Behörighet att arbeta med data. D.v.s. att söka företag/personer, spara
sökresultat, hämta kreditinformation etc.
Läsa: Enbart läsrättighet.

De programobjekt i Creditsafe Connect som skapar/uppdaterar kunder/leverantörer har i sig själva
behörighet att skapa och uppdatera kunder/leverantörer. Detta innebär att det är möjligt att tvinga
användare att skapa kunder/leverantörer via Creditsafe Connects funktioner genom att endast ge
indirekt behörighet att infoga och ändra i tabell-ID 18 och 23.
De importerade behörigheterna ger direkta behörigheter till tabeller. Samtliga objekt som utför
INSERT, MODIFY eller DELETE i någon tabell har behörigheter definierade för detta vilket gör det
möjligt att konfigurera en behörighetsmodell med endast indirekta behörigheter om så önskas.
2.1.2 Sökväg
Standardvärdet är att hämta inställningar on-line från creditsafeconnect.se men det är även möjligt
att välja ”Filsystem” och i ”Filsökväg/URL” välja en mapp för import av filer från angiven mapp.
2.1.3 Allmänna inställningar
Allmänna inställningar är sådana som inte är beroende av datakälla. Dessa är:
-

Inställningar
Rapportparametergrupper
Rapportparametrar
Kund-/leverantörsmallval
Förändringsgrupper
Rubriker
Rubriköversättningar
Parametermappningar

2.1.4 Datakällor
Creditsafe Connect stödjer kommunikation med Creditsafe svenska web services och GGS. Dessa
benämns ”Datakällor”. Om t.ex. bara den svenska datakällan skall användas bör raden med GGS tas
bort. För varje datakälla finns ett antal tabeller med parametrar. Dessa är:
-

Land (landkoden SE importeras med svenska datakällan och övriga landkoder med GGS)
Språk (för kommunikation med Creditsafe webbtjänst)
Tjänster
Kodenhetsval
Rapporter
Rapportval
XML-noder
Kreditmallar
Kreditmallregler för rapportdata
Kreditmallval

För varje datakälla anges användarnamn och lösenord som erhållits av Creditsafe.
Genom att klicka OK implementeras inställningarna och Creditsafe Connect är klart att användas.
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2.2 Konfiguration
Efter import av grundinställningar finns ett antal inställningar som bör göras för att dra full nytta av
Creditsafe Connect. Följande områden bör övervägas beroende på kraven för den enskilda
installationen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inställningar.
Användarinställningar.
Kund- och leverantörsmallar.
Konfigurationsmallar.
Kreditmallar.
Förändringsgrupper.
Bevakningsportföljer.
Inställningar för integration med kund och leverantör.

För mer information se efterföljande kapitel om respektive område.

2.3 Koppling av befintliga kunder och leverantörer
Efter slutförd konfiguration är det lämpligt att koppla befintliga kunder och leverantörer till
Creditsafe. Detta kan göras genom att använda batchsökfunktionen. Se kapitlet om batchsökning för
mer information.
Det är även möjligt att automatiskt importera creditsafeobjekt genom att importera befintliga
portföljer från Creditsafe. Företag i befintliga bevakningsportföljer läggs automatiskt upp som
creditsafeobjekt när portföljen importeras. Dessa objekt måste dock kopplas manuellt till
kunder/leverantörer efter import av portföljer.

2.4 Kund-/leverantörsbegreppet
Creditsafe Connect hanterar företag/personer på organisations-/personnummer och kopplar ett
företag/en person till en (1) kund/leverantör. Om flera kunder i NAV avser samma juridiska person
(organisationsnr) bör dessa kunder sammankopplas till ett och samma faktureringskundnummer som
i sin tur är kopplat till ett creditsafeobjekt. Kontroller av kreditlimit och förfallna fordringar vid
orderregistrering i standard NAV sker på faktureringskundnummer och så gör även
kreditmallkontrollen som kan aktiveras i orderregistrering.
Om uppgifter från Creditsafe (t.ex. namn och adress) uppdaterar kund/leverantör så sker det bara på
det kundkort som är kopplat till creditsafeobjektet. Eventuella kunder/leverantörer som i sin tur är
kopplade till kunden/leverantören via faktureringskundnr/betalningskundnr berörs ej av en
uppdatering.
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3. Creditsafeobjekt
Ett creditsafeobjekt identifieras av ett ID som normalt är ett organisationsnr eller personnr. Ett
creditsafeobjekt är alltså en privatperson, ett företag, en organisation, en enskild firma etc.
Listan med creditsafeobjekt finns under Avdelningar -> Creditsafe Connect. Alternativt anpassas
navigeringsrutan och listan läggs till där för enkel åtkomst till den direkt från rollcenter.
Från objektlistan nås flertalet av funktionerna i Creditsafe Connect.

3.1 Fältnamn
FÄLTNAMN

BESKRIVNING

ID

Unikt ID för företaget/personen.
I Creditsafe svenska tjänster motsvarar ID org.nr/personnr. I GGS används ett ID
genererat av GGS.

NAMN

Företagets/personens namn.

KREDITRANKNINGSGRUPPKOD

Gruppering på skalan A till E
A = Mycket låg risk
B = Låg risk
C = Medelrisk
D = Hög risk
E = Ingen kreditbedömning

RAITINGTREND

Kan ha värdet blank, negativ eller positiv. Visar om senaste förändring av raitingindex
var positiv eller negativ.

KREDITMALL STATUS

Kan ha värdet blank, godkänd, ej godkänd, manuellt godkänd och undersökning.
Värdet är baserat på ställd kreditmallfråga till Creditsafe. Regler för kreditmall kan i
den svenska webbtjänsten definieras i Creditsafe medan GGS inte har den
funktionaliteten. För att åstadkomma kreditmallfunktion även för GGS kan regler
definieras lokalt baserat på rapportdata.
Manuellt godkänd innebär att det finns en eller flera avslagskoder för kreditmall men
att samtliga har godkänts manuellt av en behörig användare.
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Värdet ”undersökning” innebär att det finns en lokalt definierad regel på rapportdata
på en parameter som inte återfinns i svaret från GGS.
AKTIV KUND/LEVERANTÖR

En aktiv kund/leverantör har något av följande:
-

En öppen reskontratransaktion
En icke slutbokförd order/faktura/kreditnota
En stängd reskontratransaktion vars bokföringsdatum inte är äldre än i
inställningarna angiven tidsgräns.

Anledningen till att markera objekt som aktiva eller ej är att kunna selektera för vilka
objekt anrop till Creditsafe skall göras.
NYTT RAPPORTDATA KRÄVS

Indikerar att nytt rapportdata bör hämtas. Indikationen är baserad på att
ändringskontroll gjords (endast svensk webbtjänst) eller att portföljbevakning
indikerar ändring.
Endast ändringar i ändringsgrupper markerade för att indikera nytt rapportdata
beaktas.

NY KREDITMALL KRÄVS

Indikerar att ny kreditmallkontroll bör göras. Indikationen är baserad på att
ändringskontroll gjords (endast svensk webbtjänst) eller att portföljbevakning
indikerar ändring.
Endast ändringar i ändringsgrupper markerade för att indikera ny kreditmall beaktas.

ORT

Företagets/personens ort.

LANDKOD

Företagets/personens landkod..

TYP

Anger om objektet är ett företag eller en person.

SUBTYP

Om typen är ”Företag” innehåller detta fält bolagstypen (”AB”, ”HB” etc.).

KUNDNR

Här visas ev. kundnr som objektet är kopplat till.

LEVERANTÖRSNR

Här visas ev. leverantörsnr som objektet är kopplat till.

RAPPORTDATA HÄMTNIG

Datum för senaste hämtning av rapportdata.

ÄNDRINGSKONTROLL

Datum för senaste ändringskontroll.

KREDITMALL
KONTROLLDATUM

Datum för senaste kontroll av kreditmall.

3.2 Kommandon
KOMMANDO

BESKRIVNING

HÄMTA RAPPORTDATA*

Hämtar rapportdata för objektet. Om fler än en (1) inställning i tabellen rapportval
stämmer in på aktuellt objekt får användaren välja vilken rapport som skall hämtas.

HÄMTA PDF-RAPPORT

Hämtar kreditrapport i PDF-format. Om den aktuella subtypen har minst ett
rapportval som innebär omfrågningskopia måste användaren bekräfta hämtning av
pdf-rapport eftersom den medför omfrågningskopia till personen/firman/bolaget.

KUNDANALYS

Öppnar en översikt över utestående ordrar och kundfordringar.

SÖK ONLINE

Öppnar en sökbild för sökning av företag och personer i Creditsafes register.

KONTROLLERA ÄNDRING*

Kontrollerar om det skett förändringar på objektet.

KONTROLLERA KREDITMALL*

Kontrollerar kreditmall för objektet.

LÄGG TILL I PORTFÖLJ*

Lägger till objektet i en bevakningsportfölj.

KUND/LEVERANTÖR
-

SKAPA

Skapar kund/leverantör kopplad till objektet.

-

LÄNKA

Länkar objektet till en befintlig kund/leverantör

-

VISA

Visar länkad kund/leverantör

CREDITSAFE WEBB
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-

STARTSIDA

Öppnar startsidan för Creditsafe.

-

RAPPORT

Öppnar rapportsidan för aktuellt objekt.

-

KREDITMALL

Öppnar kreditmallsidan för aktuellt objekt.

BATCHPROCESS

Startar funktionen för batchprocess som gör det möjligt att hämta rapportdata,
kontrollera kreditmall etc. för flera objekt.

BERÄKNA AKTIV (J/N)*
RELATIONER
FÖRÄNDRINGSGRUPPER

Visar en lista över de grupper som objektet har förändringar i.

KREDITMALL AVSLAG

Visar en lista över avslagskoder om kreditmallkontroll ej godkänns.

RATING/LIMITFÖRÄNDRINGAR

Visar en lista över förändringar i ratingindex och/eller kreditlimit.

MEDDELANDEN

Visar en lista över meddelanden skickats till/mottagits från Creditsafe.

RAPPORTER

Visar en lista över rapporter som hämtats för objektet.

PORTFÖLJER

Visar en lista över portföljer som objektet är tillagt i.

* Dessa kommandon stödjer flerval. D.v.s. att markera flera objekt och utföra kommandot på samtliga markerade objekt
samtidigt.

3.3 Relationer
Listan visar till vilket kund- resp. leverantörsnummer objektet är länkat.
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3.4 Förändringsgrupper
Listan visar resultatet av senaste ändringskontroll eller hämtning av portföljbevakningsresultat.
Kolumnen ”Datum” beskriver när ändringen ägde rum. Om förändringsgruppen är markerad för att
indikera nytt rapportdata eller ny kreditmall och datumet för ändringen är senare än senaste
rapportdatum för objektet får kryssrutan ”Nytt rapportata krävs” resp. ”Ny kreditmall krävs”. Dessa
två fält är underlag för motsvarande kryssrutor på objektet.

3.5 Kreditmall avslag
Listan visar avslagskoder för senaste kreditmallkontroll.

Med kryssrutan ”Manuellt Godkänd” är det möjligt att manuellt godkänna en enskild avslagskod.
Objektet får då en kreditmallstatus = Manuellt godkänd. En sådan kund kommer godkännas vid
orderregistrering till dess manuellt godkännande tas bort eller det inkommer ytterligare avslagskoder
som inte godkänns manuellt.
För att kunna godkänna manuellt måste användaren finnas upplagd i användarinställningarna för
Creditsafe Connect och där ha kryssrutan ”Godkänna kreditmall manuellt” ikryssad.
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3.6 Rating-/limitförändringar
Listan visar förändringar i ratingindex och/eller kreditlimit. Kontroll av förändring sker när
rapportdata innehållande och värden för parametrar mappade till ratingindex och kreditlimit
förändras. En förändring av ratingindex påverkar även fältet ”Ratingtrend” på objektet.

3.7 Meddelanden
Visar en lista över meddelanden (anrop till och svar från Creditsafe) avseende ett specifikt objekt.
Loggning av meddelanden aktiveras i Creditsafe Connect inställingar.
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3.8 Rapporter
Visar en lista över de rapporter som hämtats för objektet.
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Med menykommandot ”Rader” öppnas en enskild rapport. Exempel nedan.

Med kommandot ”Historiska värden” kan man genom att markera en enskild rad och använda
kommandot se hur det enskilda parametervärdet utvecklats över tid mellan olika rapporter som
hämtats från Creditsafe.
Kommandot ”Visa PDF-rapport” visar en tidigare nedladdad pdf-rapport och kommandona ”Hämta
nytt rapportdata” resp. ”Hämta PDF-rapport” hämtar data/rapport.
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4. Sök företag och personer
Sökfunktionen öppnas genom att på menyfliken välja ”Sök online”.

I sökfunktionen anges sökkriterier och genom att klicka på ”Sök i Creditsafe” i menysektionen
”Process” (CTRL+F) sker sökning i Creditsafe..

Creditsafe returnerar en träfflista innehållande maximalt 50 poster. Om maxgränsen överskrids
begränsas sökningen genom att ange fler sökkriterier och söka på nytt.
Från sökresultatet kan kortet öppnas för mer information. Från kortet kan man direkt gå vidare och
hämta en kreditrapport. Från sökresultatet kan man även spara objektet, spara och skapa
kund/leverantör, länka till befintlig kund/leverantör eller visa länkad kund/leverantör om objektet
redan är länkat till en kund/leverantör (det framgår av kolumnerna ”Kundnr” och ”Leverantörsnr”
som i så fall har ett värde).
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4.1 Skapa kund/leverantör
Från sökresultat eller lista över creditsafeobjekt kan kund och/eller leverantör skapas.
4.1.1 Kreditmall
Genom att definiera regler för hur kreditmallar skall tillämpas kan en automatisk kontroll ske av
kreditmallen när kund skapas. Om kreditmall ej godkänns varnas användaren om detta som då kan
välja om kunden skall skapas eller ej.
Om användaren finns upplagd i Creditsafe Connect användarinställningar och har ”Godkänna
kreditmall manuellt” = Ja kan användaren i listan över avslagskoder (som kan öppnas i samband med
att kreditmallvarning visas) markera individuella avslagskoder som manuellt godkända. Dessa
avslagskoder kommer förbli godkända och endast nya avslagskoder kommer medföra att kreditmall
ej godkänns.
4.1.2 Kundmall/konfigurationsmall
När kund skapas kan standardvärden hämtas från en kundmall eller konfigurationsmall. Detta kan
ske automatiskt eller genom val i lista beroende på konfiguration.
I exemplet nedan har Creditsafe Connect konfigurerats att använda kundmalllista men eftersom
ingen regel definierats som pekar ut en viss kundmall för det aktuella landet, företagstypen etc. visas
en lista över kundmallar för manuellt val.
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5. Kundanalys
Kundanalys är en funktion som läser in samtliga öppna kundreskontraposter och försäljningsordrar
och presenterar resultatet tillsammans med ranking, ratingtrend m.m.

Syftet med funktionen är att ge en överblick över företagets riskexponering och ge en indikation på
vilka kunder/fordringar som skall fokuseras i arbetet med indrivning av fordringar.
Funktionen öppnas från objektlistan enligt nedan eller i menyn under Avdelningar -> Creditsafe
Connect -> Kundreskontraanalys.

Analysbilden har fyra sektioner/snabbflikar
1. Filter. Ger möjlighet att filtrera på kundbokföringsmall och/eller land/regionkod. Alla
filteruttryck i NAV stödjs vilket gör det möjligt att t.ex. filtrera bort interna kunder om dessa
har en specifik kundbokföringsmall.
2. Saldo/Rating. Visar per ratinggrupp (jämna 10-tal):
a. Förfallet saldo (rött).
b. Ej förfallet saldo (blått).
c. Belopp som ej är kopplade (grönt).
d. Utestående (ej levererat) belopp på försäljningsorder (lila).
e. Levererat ej fakturerat belopp på försäljningsorder (turkost).
3. Kundsaldo. Totaler (BVA) per kund med kolumner som t.ex.:
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a. Kreditlimit
b. Saldo
c. Saldo som förfaller inom en vecka
d. Förfallet saldo
e. Utestående orderbelopp
f. Levererat ej fakturerat belopp
g. Ratingindex
h. Ratingtrend
i. Ratingtext
j. Ej kopplat belopp i reskontra
4. Öppna transaktioner. Lista över öppna transaktioner med kolumner som t.ex.:
a. Belopp
b. Valutakod
c. Återstående belopp
d. Återstående belopp (BVA)
e. Förfallodatum
f. Antal dagar förfallen
g. Antal betalningspåminnelser
h. Ratingindex
I kundreskontraanalysen är det möjligt att direkt från menyfliken skapa påminnelse, kreditnota och
räntefaktura. Det finns även ett menyval för att öppna inbetalningsjournal.
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6. Batchprocess
Funktionen Batchprocess utför valda kommandon på samtliga objekt (eller ett urval beroende på
filter)

FÄLTNAMN

BESKRIVNING

BERÄKNA AKTIV

Utför en beräkning ab om objektet är en aktiv kund/leverantör

ENDAST AKTIVA
KUNDER/LEVERANTÖRER

Avgör om batchprocessen endast skall avse aktiva kunder/leverantörer (inkl. dem
som påverkats av ”Beräkna aktiv” i aktuell körning).

KONTROLLERA ÄNDRINGAR

Kontrollerar om det skett förändringar på objektet (stödjs ej av GGS)

HÄMTA RAPPORTDATA

Hämtar rapportdata för objektet.
Använder tabellen ”Rapportval” för att avgöra vilken rapport som skall användas. Den
första rapporten i tabellens sorteringsordning som överensstämmer med objektets
typ och subtyp (eller blank subtyp) och som inte har ett kryss i kryssrutan
”Frågekopia” används när rapportdata skall hämtas för fler en ett enskilt objekt.
Batchrapport kan alltså aldrig medföra frågekopia till objektet.
Valet har följande alternativ:
-

KONTROLLERA KREDITMALL

Blankt (ingen hämtning)
När så krävs (när det finns förändringar som indikerar nytt rapportdata)
Alla (för samtliga objekt inom ev. filter)

Utför kreditmallkontroll på objekt.
Användare tabellen kreditmallval för att avgöra kreditmall första gången för ett
objekt. Därefter används angiven kreditmall på objektet.
Om kreditmallen har regler definierade på rapportdata hämtas rapport automatiskt
(enligt regler beskriva ovan för ”Hämta rapportdata”).
Om datakällan stödjer
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7. Batchsökning
För att söka fler en ett företag/en person åt gången kan funktionen för batchsökning användas.
Listan med batchsökningsrader öppnas från Avdelningar -> Creditsafe Connect -> Periodiska
aktiviteter -> Batchsök. Till listan kan rader hämtas från kund- och leverantörsregister med
funktionerna ”Hämta kunder” och ”Hämta leverantörer”. Funktionen används framförallt i samband
med installation av Creditsafe Connect för att populera objektlistsan baserat på befintliga kund/leverantörsregister.

KOMMANDO

BESKRIVNING

HÄMTA KUNDER

Öppnar en dialog där ev. filter kan anges för att sedan hämta kunder till söklistan.

HÄMTA LEVERANTÖRER

Öppnar en dialog där ev. filter kan anges för att sedan hämta leverantörer till
söklistan.

SÖK I CREDITSAFE

Söker i Creditsafe för aktuell rad (eller markerade rader).
Per sökrad sparas sökresultatet från Creditsafe. Om resultatet bara innehåller ett
företag/en person ges det sökresultatet som förslag i kolumnen ”Valt Creditsafe ID”.
Om sökresultat innehåller med än ett företag/en person måste ett manuellt val göras
med menykommandot ”Väl Creditsafeobjekt”.

VÄLJ CREDITSAFEOBJEKT

När sökresultatet från Creditsafe består av mer än ett objekt måste objekt väljas
manuellt. Med kommandot öppnas en träfflista där ett av objekten ska visas.

SPARA CREDITSAFEOBJEKT

Sparar valt Creditsafe-ID som ett objekt och kopplar det till kunden/leverantören.
Genom att markera flera rader kan kommandot utföras för flera kunder/leverantörer
samtidigt.

I dialogerna för att hämta kunder resp. hämta leverantörer är det möjligt att ange vilka sökvillkor
som ska tas med till sökraderna. T.ex. kanske inte telefonnummer inte stämmer överens med
Creditsafes uppgifter och försvårar sökning. I så fall kan telefonnummer undantas när raderna
skapas.
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8. Meddelanden
Creditsafe Connect kan logga varje förfrågan till och svar från Creditsafe i en tabell med
meddelanden.

För varje meddelande där förfrågan avser ett specifikt creditsafeobjekt lagras objekt-ID vilket gör det
möjligt att från objektet öppna en lista över meddelanden som avser objektet.
Förfrågan och svar kan exporteras och visas med hjälp av kommandona i menyfliken.
Inställningar för meddelandelogg görs i Creditsafe Connect Inställningar.
Genom att använda standardfunktionen ”Visa som diagram” i NAV går det att få en överblick över
antalet förfrågningar som görs mot Creditsafe i meddelandelistan. Exemplet nedan visar per dag. För
varje meddelande finns år och år/månad lagrat för analys med lägre detaljnivå. Vill man veta vilka
anrop som görs kan t.ex. Datumdimensionen bytas mot dimensionen Åtgärd.
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9. Kundspärr-/limitförslag
Förslaget för kundspärr och limitförändringar visar skillnader mellan kreditmallstatus/limit
creditsafeobjekt och spärr/limit på kunder. Listan laddas med kommandot ”Skapa rader”.

För varje rad visas förslag till nya värden för kreditlimit och spärr. Förslagen kan redigeras och rader
kan tas bort om kunden helt skall undantas från ändringar. Förändringar implementeras på
kundkorten med kommandot ”Uppdatera kunder”.
För att limit skall hanteras i förslaget måste kreditlimitintegration vara aktiverad i inställningarna. Där
kan även en högsta tillåtna kreditlimit anges.
För att spärr skall hanteras i förslaget skall integration av spärr vara aktiverat på den kreditmall som
är kopplad till objektet.

Creditsafe Connect version 09
Copyright Goprowe AB 2017

Page 25 of 60

10.

Inställningar

10.1 Creditsafe Connect Inställningar

FÄLTNAMN

BESKRIVNING

VÅR REFERENS

Värde som används som transaktions-id vid anrop till Creditsafe om inte annat
angetts i användarinställningar för den användare som gör anropet.

ANVÄNDARINSTÄLLNING
OBLIGATORISK

Anger om det skall vara obligatoriskt att användare finns i tabellen
Användarinställningar.

STANDARD SÖKNING
LANDKOD

Standardvärde för landkod i söktfunktionen.

STANDARD SÖKTYP

Standardvärde för typ (företag/person) i sökfunktionen.

STANDARDUPPGIFTER KUND

Anger om bokföringsmallar etc. skall hämtas från en mall när kund skapas.
Alternativen är:
-

STANDARDUPPGIFTER
LEVERANTÖR

Anger om bokföringsmallar etc. skall hämtas från en mall när leverantör skapas.
Alternativen är:
-
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ÅLDERSGRÄNS FÖR AKTIV
KUND/LEVERANTÖR

Om angiven kommer även stängda reskontratransaktioner yngre än angiven
datumformel innebära att kunden/leverantören anses aktiv.

ÅLDERSGRÄNS
KREDITMALLSTATUS

Om angiven styr denna inställning hur ofta kreditmall skall kontrolleras.

VERSIONSNR

Versionsnummer för Creditsafe Connect.

CREDITSAFEOBJEKT
OBLIGATORISKT

Om kreditkontroll i Creditsafe Connect är integrerad med försäljningsorder-/faktura
styr denna inställning om det skall vara möjligt att registrera order/faktura även om
creditsafeobjekt inte finns.

KONTROLL AV KREDITLIMIT I
ORDER/FAKTURA

Om kreditkontroll i Creditsafe Connect är integrerad med försäljningsorder/-faktura
styr denna inställning om kreditmall skall kontrolleras när kundnr, förskott % och
betalningsmetod anges på order/faktura.

GODKÄNN FÖRE SLÄPPNING
AV FÖRSÄLJNINGSDOKUMENT

Anger om det ska vara möjligt att släppa ett försäljningsdokument som väntar på
manuellt godkännande av kreditmall. Om ikryssat går det inte att släppa order som
väntar på godkännande.

SLÄPP EFTER GODKÄNNANDE

Anger om försäljningsdokument skall släppas automatiskt vid godkännande.
Förutsätter att dokumentet har status ”Väntar på godkännande” (d.v.s. att säljare valt
”Släpp” i order varvid status satts till ”Väntar på godkännande”).

KREDITMALL NÄR KUND
SKAPAS

Denna inställning styr om kreditmall skall kontrolleras när kund skapas från
sökfunktionen och hur eventuellt avslag skall hanteras. Möjliga val är blank
(inaktiverat), Rådgivande och Tvingande. Kreditmall kontrolleras baserat på den på
objektet angivna kreditmallen. Om inställningen är ”Rådgivande” kan användaren
välja att skapa kund trots avslag.

BLOCKERA NY MANUELL KUND

Med denna inställning aktiverad är det inte möjligt att skapa kund via ordinarie
kundkort.

LOGGA MEDDELANDEN

Anger om anrop till Creditsafe ska loggas i meddelandeloggen.

SPARA XML I BLOB

Anger om XML-data skall lagras i meddelanden i meddelandeloggen.

SPARA LÖSENORD I XML-FIL

Anger om lösenord skall lagras i XML-data.

XML-VISARE

Anger vilken programvara som skall användas för att visa XML-meddelanden ur
meddelandeloggen. Om blankt används iexplore.exe.

ÅLDERSGRÄNS FÖR
MEDDELANDELOGG

Anger hur länge meddelanden skall lagras i meddelandeloggen-

SENASTE KONTROLLDATUM
MEDDELANDELOGG

Visar senaste datum som åldersgräns för meddelanden kontrollerades. Kontroll sker
högst en gång per dygn i och med att dygnets första anrop till Creditsafe sker.

10.2 Användarinställningar
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I användarinställningarna anges per användare vilket värde som skall användas som transaktions-id
vid anrop till Creditsafe. Med kommandot ”Webb inloggningsuppgifter” öppnas en lista över
användarens inloggningsuppgifter per datakälla.
Kolumnen ”Godkänna kreditmall manuellt” avgör om användaren kan manuellt ange kreditmallkod
på ett kreditsafeobjekt (för att överstyra standardvärdet) samt om användaren ska kunna manuellt
godkänna fakturor/ordrar som får avslag i kreditmallkontrollen och godkänna enskilda
kreditmallavslagskoder.
10.2.1 Webb inloggningsuppgifter

För att använda auto-login-funktioner i den svenska webbtjänsten måste användaren ha
inloggningsuppgifter angivna i denna tabell.
10.2.2 Manuella godkännanden
I listan över manuella godkännanden visas de fakturor/ordrar som användaren manuellt godkänt
trots att kreditmallkontroll avvisats.
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10.3 Länder

Listan över länder avgör vilka länder sökning kan ske i. Den svenska webbtjänsten stödjer sökning
med landkod ”SE” medan GGS stödjer både ”SE” och många andra landkoder.
FÄLTNAMN

BESKRIVNING

KOD

2-ställig landkod enligt ”ISO 3166 alpha 2”

NAMN

Landets namn
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10.4 Datakällor
Creditsafe Connect stödjer både den svenska webbtjänsten och GGS. Dessa hanteras som datakällor
till vilka många inställningar i sin tur är knutna.

10.4.1 Fältnamn
FÄLTNAMN

BESKRIVNING

KOD

Datakällans interna kod i Creditsafe Connect.

BESKRIVNING

Datakällans beskrivning

ANVÄNDARNAMN

Användarnamn som används i all kommunikation med Creditsafe förutom Auto-login
för den svenska webbtjänsten som kräver 2-faktorautentisiering med personlig
inloggning.

LÖSENORD

Se ovan

DEFINITION AV PORTFÖLJER I
NAV

GGS har inget webbgränssnitt som svenska Creditsafe har. Det innebär att portföljer
och bevakningsregler skapas i NAV och användas för att uppdatera GGS.
Den svenska webbtjänsten bygger på att portföljer och bevakningsregler skapas i
Creditsafe webbgränssnitt.
Funktionerna i Creditsafe Connect är beroende av att denna kryssruta är ikryssad för
GGS men inte för den svenska webbtjänsten.

WEBBTJÄNST
ANROPASTIMEOUT

Antal sekunder Creditsafe Connect skall vänta på svar från Creditsafe.

PARAMETERKOD FÖR
KREDITRANKNING

Anger den rapportparameter som innehåller det värde som ska användas för
mappning mot de generella kreditrankningsgrupperna.

GGS är för vissa länder beroende av externa kopplingar vilket kan medföra långa
svarstider. Den svenska webbtjänsten har inte samma problem med svarstider.

10.4.2 Kommandon
KOMMANDON

BESKRIVNING

SPRÅK

Språk som datakällan stödjer. I första hand försöker Creditsafe Connect använda
samma språk som NAV-klienten. Om det språket inte finns tillgängligt används
engelska.

TJÄNSTER

Tjänster som används för webbtjänsten.

RAPPORTER

Tillgängliga rapporter.

RAPPORTVAL

Inställningar för när vilken rapport skall användas beroende på landkod,objekttyp och
subtyp.

KREDITMALLAR

Tillgängliga kreditmallar.

KREDITMALLVAL

Inställningar för vilken kreditmall som skall användas vid första kreditmallfråga för ett
objekt (när kreditmallkod på objektet är blank).
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BEVAKNINGSPORTFÖLJER

Lista över datakällans bevakningsportföljer.

KUND/LEVERANTÖR
INTEGRATIONSINSTÄLLNINGAR

Lista över inställningar som styr hur kunder/leverantörer uppdateras med data från
Creditsafe.

KREDITRANKNINGSGRUPPMAPPNINGAR

Öppnar en lista över mappningar av innehållet i parametern som pekas ut av
”Parameterkod för kreditrankning” till de generella kreditrankningsgruppkoderna.

10.4.3 Språk
Språk som datakällan stödjer. I första hand försöker Creditsafe Connect använda samma språk som
NAV-klienten. Om det språket inte finns tillgängligt används engelska.

10.4.4 Tjänster
Listan över tjänster innehåller URL-sökvägar och andra inställningar som styr hur kommunikation
med Creditsafe sker.

10.4.4.1 Kodenhetsval
För varje tjänst skall ett eller flera kodenhetsval göras. Kodenhetsval öppnas med kommandot
”Kodenhetsval” i menyfliken. För GGS företagssökning skall kodenhet anges per land eftersom
sökkriterier, formateringsregler etc. avviker per land.
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För andra tjänster lämnas landkod blank.
10.4.5 Rapporter
En datakälla kan ha en eller flera rapporter. En rapport är en samling data som kan hämtas från
Creditsafe. Creditsafenamnet skall överensstämma med det namn som rapporten/blocket har hos
Creditsafe.

Strukturen på datat definieras genom att öppna listan över rapportens XMLnoder med kommandot
”XML-noder”
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10.4.5.1 XML-noder
XML-noder definieras i en struktur där en nod kan ha barnnoder och på lägsta nivån kopplas XMLnoder till rapportparametrar. Listan nedan visar en toppnivå av en rapport där varje nod har ett antal
barn.

FÄLTNAMN

BESKRIVNING

DATAKÄLLA KOD

Datakällans kod

RAPPORTKOD

Rapportens kod

FÖRÄLDERNAMN

Föräldernodens namn

NAMN

Nodens namn

PARAMETERKOD

Rapportparameter som noden är kopplad till. Kan bara anges på noder som saknar
barn.

ANTAL BARN

Antal noder som har aktuell nod som förälder.

HÖGSTA ANTAL ITERATIONER

Om noden förekommer flera gånger i samma rapport (t.e.x ACCOUNT_KEY_VALUES
ovan som finns för upp till 5 räkenskapsår i svenska webbtjänsten) kan antalet
iterationer (år i detta exempel) styras med värdet i ”Högsta antal iterationer”

NAMESPACE

Om ett avvikande namespace används för enskilda noder anges detta här.

FÖRÄLDER GUID

Varje nod har en unik GUID (identifierare). Kolumnen ”Förälder GUID” kopplar noden
till sin förälder.
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I exemplet nedan har listan över barnnoder öppnats.

Detta exempel har bara en nivå. Antalet nivåer är dock obegränsat och inom en nivå kan det finnas
noder som är kopplade till parameterkoder samtidigt som andra noder i sin tur har barn.
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I exemplet nedan visas urvalslistan över parameterkoder som kan kopplas till noder. Varje parameter
är i sin tur kopplad till en parametergrupp som bildar en rubriknivå i det data som lagras när data
hämtas från Creditsafe. I och med att en och samma parameterkod kan kopplas till olika noder i flera
olika rapporter kan t.ex. kreditlimit kopplas till samma parameterkod i Creditsafe Connect oavsett
vilken datakälla eller rapport som används.
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Databasschemat nedan visar hur XML-noder knyter samman rapporter/noder som är specifika för
enskilda datakällor/rapporter med en generell datamodell för parametrar och parametergrupper så
att data kan användas på ett enhetligt sätt i rapporter kopplade till creditsafeobjekt.

Creditsafe Connect version 09
Copyright Goprowe AB 2017

Page 36 of 60

10.4.6 Rapportval
Listan med rapportval avgör vilka rapporter som finns tillgängliga för ett visst creditsafeobjekt
beroende på vilken datakälla objektet är skapat från, landkod, typ och subtyp.

Kolumnen Frågekopia används för att indikera om Creditsafe skickar omfrågningskopia eller ej för
den aktuella rapporten ochkombinationen av land, typ och subtyp.
Vid batchhantering (hämtning av rapportdata för mer en ett objekt med flerval i objektlistsan, med
funktionen batchprocess eller med automatisering) används den första rapporten som
överensstämmer med objektets datakälla, landkod, typ och subtyp och som inte har ett kryss i
kolumnnen ”Frågekopia”.
Vid manuell hämtning av rapportdata för ett enskilt creditsafeobjekt som uppfyller villkoren för mer
än en rapport visas en urvalslista där användaren väljer vilken rapport som ska användas.
Om användaren väljer en rapport som har ”Frågekopia” ikryssat måste användaren bekräfta att
rapporten skall användas trots att det skickas omfrågningskopia.
Kolumnen ”PDF-rapport” innebär att det blir möjligt att hämta PDF-rapport för den aktuella
kombinationen av landkod, typ och subtyp. Om samma kombination har någon rad i
rapportvaltabellen med Frågekopia = Ja måste användaren alltid bekräfta hämtning av PDF-rapport
eftersom den betraktas som en kreditrapport som medför omfrågningskopia på t.ex. privatpersoner
och enskilda firmor.
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10.4.7 Kreditmallar
Kopplat till en datakälla kan en eller flera kreditmallar kopplas. En kreditmall kan använda Creditsafes
on-line tjänst för kreditmall (endast svenska webbtjänsten), men även baseras på rapportdata (även i
kombination med on-linekontroll).
Om kreditmallen har regler definierade på rapportdata kommer rapportdata hämtas automatiskt om
rapportdata inte redan hämtats samma dag. Vilken rapport som används styrs av inställningarna i
rapportval (se ovan).

FÄLTNAMN

BESKRIVNING

KOD

Kreditmallens interna kod i Creditsafe Connect.

BESKRIVNING

Kreditmallens beskrivning.

ONLINE BLOCKNAMN

Kreditmallens blocknamn hos Creditsafe.

RAPPORTKOD

Rapportkod som eventuella rapportdataregler är baserade på.

KODENHETS-ID

Kodenhet som används för kommunikation med Creditsafe. För Creditsafe svenska
webservice ska codeunit 12066775 användas.

INTEGRATION KUNDSPÄRR

Styr om och hur integration mellan kreditmallstatus och kundspärr skall ske.
Alternativen är:
-
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10.4.7.1 Rapportdataregler
Genom att välja kommandot ”Rapportdataregler” för en kreditmall öppnas listan över regler.
Exemplet nedan visar en regel som kräver att Creditsafe föreslår minst 200.000 i kreditlimit och 60 i
ratingindex för att kreditmallkontroll skall godkännas.

För att göra manuella undantag från kreditmallkontroll kan som i exemplet på föregående sida en
kreditmall skapas som varken har ett online blocknamn eller rapportdataregler. En sådan kreditmall
ger alltid godkänt resultat. Genom att på creditsafeobjektet ange en sådan kreditmall kommer
objektet alltid får godkänd kreditmallstatus.
10.4.8 Kreditmallval
Med kreditmallval definieras regler för vilken kreditmall som skall användas vid kreditmallkontroll om
fältet ”Kreditmall kod” är tomt på creditsafeobjektet. Om ”Kreditmall kod” på creditsafeobjektet har
ett värde används det vilket gör det möjligt att på ett enskilt objekt överstyra den kreditmall som
föreslås i kreditmallvalet.
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10.4.9 Bevakningsportföljer
En datakälla kan ha en eller flera bevakningsportföljer. Ett eller flera creditsafeobjekt kan ingå i en
bevakningsportfölj och ett creditsafeobjekt kan i sin tur ingå i en eller flera bevakningsportföljer.
I Creditsafe svenska webbtjänst skapas och underhålls portföljer och bevakningsregler på Creditsafe
webbplats.
GGS har ingen webbplats vilket innebär att allt underhåll av portföljer sker i Creditsafe Connect och
förändringar synkroniseras i realtid med GGS.

10.4.9.1 Fältnamn
FÄLTNAMN

BESKRIVNING

ID

Portföljens ID hos Creditsafe

NAMN

Portföljens namn

SENASTE KONTROLLDATUM

Datum för senaste kontroll av ändrade företag

ANTAL FÖRETAG

Antal företag i respektive portfölj

10.4.9.2 Kommandon
KOMMANDO

BESKRIVNING

HÄMTA FÖRÄNDRINGAR

Hämtar förändringar för markerad portfölj/markerade portföljer. Förändringar är
kodade som förändringsgrupper och lagras kopplat till creditsafeobjekt. Om
förändringsgrupp är markerad att indikera behov av nytt rapportdata och/eller
kreditmallkontroll blir creditsafeobjektet uppdaterat med motsvarande markering om
ändringen har ett datum senaste än senaste datum för rapportdata/kreditmall på
objektet.

HÄMTA PORTFÖLJER

Hämta portföljer definerade i Creditsafe.

BEVAKADE FÖRETAG

Öppnar en lista med företag i portföljen.

Creditsafe Connect version 09
Copyright Goprowe AB 2017

Page 40 of 60

10.4.9.3 Bevakade företag
Med kommandot ”Bevakade företag” i listan över portföljer ovan visas listan över de företag som
portföljen bevakar. För att upphöra bevakning av ett företag avmarkeras kryssrutan aktiv.

Kommandot ”Ny bevakning” öppnar listan över creditsafeobjekt för val av objekt att bevaka. Urvalet
går att göra genom att markera flera rader. Ett objekt kan bevakas i flera portföljer eftersom man kan
välja att ha olika regler i olika portföljer.
Kommandot ”Hämta portföljer från Creditsafe” kan vara aktuellt att använda om det redan finns
portföljer och bevakningar i Creditsafe när Creditsafe Connect installeras. Då kan alltså både
portföljer och bevakade företag hämtas från Creditsafe. För varje bevakat företag som hämtas på
detta sätt görs en sökning i Creditsafe baserat på Creditsafe-ID för att hämta uppgifter om namn,
adress etc.
10.4.10 Kund/leverantör integrationsinställningar
Denna tabell styr om och hur Creditsafe Connect integrerar med standardtabellerna för kunder och
leverantörer. I exemplet nedan har generella inställningar gjorts för svenska företag och personer
samt en företagsunik inställning där ingen synkronisering skall ske av namn, adress etc. Om inga
rader registreras i denna tabell sker inga uppdateringar av kunder eller leverantörer.
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10.4.10.1 Fältnamn
FÄLTNAMN

BESKRIVNING

LANDKOD

Den landkod inställningen avser. Kan vara blank.

TYP

Den typ (företag eller person) inställningen avser.

SUBTYP

Den subtyp (t.ex. AB, HB etc). som inställningen avser. Kan vara blank.

OBJEKT-ID

Det objekt-ID inställningen avser. Kan vara blankt.

LÄNKA TILL TABELL

Den ”måltabell” inställningen avser. Kan vara Kund, Leverantör eller blankt.

NAMN

Anger om namn skall uppdateras.

ADRESS

Anger om adress skall uppdateras.

POSTNR

Anger om postnummer skall uppdateras.

ORT

Anger om ort skall uppdateras.

TELEFONNR

Anger om telefonnummer skall uppdateras.

KREDITLIMIT

Anger om kreditlimit skall uppdateras.
Alternativen är:
-

Blankt (ingen integration)
Direkt (kundkort uppdateras direkt när rapportdata hämtas)

Indirekt (uppdatering sker med listan kreditlimit-/spärrförslag)
HÖGSTA KREDITLIMIT (BVA)

Högsta värde för kreditlimit på kund. Även om Creditsafe föreslår ett högre värde
kommer kund inte uppdateras med ett högre värde än vad som är angivet i detta fält.

KUNDMALLKOD

Anger om en kundmall automatiskt skall användas när kund skapas.
Om detta fält är blankt öppnas listan över kundmallar när kund skapas för manuellt
val om ”Standarduppgifter för kund” i inställningarna är ”Kundmall”.

KONFIGURATIONSMALLKOD

Anger om en konfigurationsmall skall användas när kund eller leverantör skapas. Kan
kombineras med kundmallkod.
Om detta fält är blankt öppnas listan över kundmallar när kund/leverantör skapas för
manuellt val om ”Standarduppgifter för kund”/ ”Standarduppgifter för leverantör” i
inställningarna är ”Konfigurationsmall”.

NUMMERTILLDELNING

Avgör om kund-leverantörsnummer skall skapas ur nummerserie angiven i
försäljningsinställningarna eller om creditsafe-id skall användas.
I vissa länder överskrider creditsafe-ID 20 tecken vilket gör att kundnummer kan ID
kan behöva trunkeras. Om dubblett skulle uppstå p.g.a trunkering används
nummerserie.

Om sökning i denna tabell inte resulterar i någon träff visas listan över mallar för användaren som då
väljer manuellt i listan (eller avbryter för att skapa kunden/leverantören utan att applicera en mall).
Om mall skall användas och om det för kunder är kundmall eller konfigurationsmall som ska
användas styrs i Creditsafe Connect Inställningar.
10.4.11 Kreditrankningsgruppmappningar
Listan visar mappningar mellan värdet i parametern angiven i kolumnen ”Parameterkod för
kreditrankning” på datakällan till de generella rankningsgrupperna.
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Det är bara aktuellt med mappning av ranking från den svenska webbtjänsten eftersom den levererar
rankning i numeriska värden. GGS levererar ranking i A till E och mappas såldes direkt från
rapportparameter till objektkortet med fältmappning utan att behöva mappas enligt ovan.

10.5 Förändringsgrupper
Förändringar som rapporteras av Creditsafe vid ändringskontroll (endast svensk webbtjänst) eller
portföljbevakning sker baserat på förändringsgrupper. För varje grupp anges om en förändring (som
inträffar efter senaste hämtning av rapportdata resp. kreditmallprövning) skall indikera att nytt
rapportdata behöver hämtas från Creditsafe eller att ny kreditmallprövning behöver göras.
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10.6 Kreditrankningsgrupper
Kreditrankningsgrupper är generella oavsett om data hämtas från svensk webbtjänst eller GGS.
Rankningsgrupp används för att gruppera företag i olika riskgrupper.

10.7 Rapportparametrar
Rapportparametrar är oberoende av datakälla och kopplas till rapportspecifika XML-noder för att
kunna mappa data från olika rapporter till samma parameter.
10.7.1 Grupper
Grupper utgör rubriker i de rapporter som lagras när data hämtas för ett objekt. Med sorteringsindex
kan ordningen på rubriknivå kontrolleras och med kolumnen Aktiv kan en hel grupp
aktiveras/avaktiveras.
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Med kommandot Parametrar öppnas en lista med gruppens parametrar.

FÄLTNAMN

BESKRIVNING

KOD

Parameterns interna kod I Creditsafe Connect.

BESKRIVNING

Parameterns beskrivande text som visas i rapport.

PARAMETERGRUPPKOD

Den grupp som parametern är kopplad till.

DATATYP

Allt data som hämtas från Creditsafe är i textform. Med inställningen för datatyp kan
formateringen i rapporter kontrolleras.
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Möjliga val är:
-

Blankt (ursprungsformat)
Heltal
Decimaltal
Procent
Datum

SORTERINGSINDEX

Styr sortering av parametrar inom gruppen.

IGNORERA TOMMA VÄRDEN

Avgör om ett parametervärde skall visas eller ej om värdet är tomt.

AKTIV

Genom att aktivera/avaktivera kan man styra om parametern skall användas eller ej.

ANVÄNDS I RAPPORTER

Visar hur många rapporter som använder parametern

Genom att klicka på kolumnen ”Används i rapporter” visas listan över XML-noder som är kopplade till
den aktuella parametern. Exemplet nedan visar de rapporter som använder parametern ”REGNO”.

Creditsafe Connect version 09
Copyright Goprowe AB 2017

Page 46 of 60

10.7.2 Fältmappningar
Med fältmappningar kopplas rapportparametrar till fält på creditsafeobjektet. Varje gång
rapportdata hämtas sker uppdateringar av fält på creditsafeobjektet baserat på fältmappningar. Om
landkoden dessutom är aktiverad för synkronisering av namn och adressuppgifter underhålls länkad
kund/leverantör i sin tur baserat på fasta kopplingar i kod mellan kund/leverantör och
creditsafeobjekt.
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10.8 Översättningar
Creditsafe Connect stödjer engelska och svenska i användargränssnittet och i beskrivningstexter i
inställningstabeller för parametergrupper, parametrar etc. För att kunna välja mellan engelska eller
svenska i inställningstabellerna finns svenska och engelska beskrivningar/namn lagrade i tabeller.
Creditsafe Connect innehåller också funktioner för att skapa nytt språk i inställningstabeller.
Språkstödet gör det också möjligt att ändra beskrivningar och namn på parametrar m.m. om man vill
använda andra begrepp än de som levereras som standard i Creditsafe Connect.
De inställningstabeller som berörs av språkhanteringen är
-

Land
Parametergrupp
Parameter
Förändringsgrupp

Förändringar i översättningar slår även igenom på data som skapats baserat på ovanstående tabeller.
Det innebär alltså att om språket t.ex. byts från svenska till engelska byts alla ledtexter/rubriker i
rapporter m.m. till engelska.
10.8.1 Språk

FÄLTNAMN

BESKRIVNING

SPRÅKKOD

Språkets kod.

NAMN

Språkets namn.

AKTIVT

Anger vilket av språken som är aktivt.

ANTAL RUBRIKER

Visar hur många rubriker som finns.

ANTAL ÖVERSÄTTNINGAR

Visar hur många rubriker som har översättningar

ANTAL SAKNADE
ÖVERSÄTTNINGAR

Visar hur många rubriker som saknar översättningar
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KOMMANDO

BESKRIVNING

KOPIERA ÖVERSÄTTNINGAR

Kopierar översättningar från ett annat språk. Om t.ex. rubriker för språkkoden FRA
skall skapas kan det vara praktiskt att kopiera in de engelska rubrikerna först för att
sedan översätta dem till franska.

AKTIVERA/UPPDATERA

Kommando för att byta/uppdatera språk i beskrivnings-/namnkolumner.

RUBRIKER

Öppnar en lista över språkets rubriker.

10.8.2 Datarubriker
Varje rad i en av inställningstabellerna som omfattas av språkstödet har alltid en rad i tabellen
”Datarubriker” enligt nedan.
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10.8.3 Datarubriköversättningar
För varje rad finns alltid en rad per språk i den underliggande tabellen med översättningar som
öppnas med kommandot ”Översättningar” på menyfliken.
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11.

Teknisk information

11.1 Integration med standard NAV
All funktionalitet beskriven hittills är inte beroende av några förändringar i standard NAV. All
funktionalitet i Creditsafe Connect är byggd i separata objekt.
Creditsafe Connect är dock förberedd för kopplingar till standard NAV. Beskrivningarna i detta kapitel
är delvis av mer teknisk art då de skall fungera som underlag för utvecklare som ska integrera
Creditsafe Connect med standardfunktionerna i NAV.
För NAV2016 och senare finns extension med ändringar i standardobjekt. Dessa versioner änvänder
även subscribtions av events i standardkod.
11.1.1 Faktabox
Creditsafe Connect innehåller en faktura som visar creditsafeuppgifter för en kund eller leverantör.
Faktaboxen kan läggas in i kundlista, kundkort, försäljningsorder m.m. På alla ställen där det finns ett
kund- eller leverantörsnummer kan faktaboxen läggas i sidans design och länkas till
kunden/leverantören. I och med att faktaboxen även innehåller menykommandon kan användare via
faktaboxen starta funktioner i Creditsafe Connect utan andra ändringar i den aktuella sidan än att en
faktabox lags till.
I exemplet nedan har faktaboxen lagts till i försäljningsorder (markerad med rött i skärmdumpen).

Inzoomad, utökad i bredd och med menyn ”Funktion” öppnad ser faktaboxen ut enligt nedan.
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Det är alltså möjligt att direkt från faktaboxen:
-

Visa creditsafeobjektets kort.
Visa listan över objektets hämtade rapporter.
Hämta nytt rapportdata.
Kontrollera kreditmall.

Genom att klicka på senaste rapportdatum öppnas den senaste rapporten och genom att klicka på
kreditmallens status visas listan över avslagskoder.
Faktaboxens ID är 12066830 och länkas in i en sida på följande sätt:
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11.1.2 Kreditmallkontroll vid orderregistrering
Genom att anropa funktionen SalesIntegration i codeunit 12066772 ”STD NAV Integration” från
tabellen Sales Header går det att säkerställa att all försäljning som innebär en kreditrisk endast sker
på kunder som har godkänd kreditmallstatus.
I NAV2016 hanteras denna funktionalitet utan att tabellen Sales Header behöver modifieras.
Försäljning med kreditrisk föreligger inte något av följande villkor är uppfyllda:
-

Betalsättet har ett motkonto.
Förskottsfakturering % har värdet 100.

Om kreditmallstatus för objektet är godkänd sedan tidigare och datum för kreditmallskontroll inte är
äldre än angiven tidsgräns i Creditsafe Connect inställningar anses kreditmallen fortfarande vara
godkänd. I annat fall (eller om kreditmallstatus är ”Ej godkänd” sedan tidigare) sker
kreditmallkontroll och om inte kreditmallstatus är godkänd visas nedanstående dialog

För att gå vidare med registrering av order/faktura krävs att kreditmall är godkänd, att ett
godkännande begärs, att betalningssättet ändras till ett betalsätt med motkonto eller att
förskottsbetalning % ändras till 100.
Användare som i användarinställningarna har ett kryss i kolumnen ”Godkänna kreditmall manuellt”
kan godkänna direkt med ”Godkänn”. Godkännanden loggas för möjlighet till uppföljning.
Funktionen skall anropas i slutet av följande tre valideringstriggers:
-

"Bill-to Customer No.".OnValidate
"Payment Method Code".OnValidate

Creditsafe Connect version 09
Copyright Goprowe AB 2017

Page 53 of 60

-

"Prepayment %".OnValidate

Exempel på anrop (”Sales Header”. "Bill-to Customer No.".OnValidate):
Observera att detta endast gäller NAV2013 och NAV2015. I NAV2016 görs detta anrop via ”events” i
codeunit 12066802 ”CS Event Subscriber”.

Samma funktion implementerar även kontrollen av att ett kopplat creditsafeobejkt är obligatoriskt
för att kunna registrera order/faktura (om så är angivet I Creditsafe Connect inställningar).
För att förhindra bokföring av ej godkänd order och styra om den ska kunna släppas krävs ändringar i
codeunit 80 och 414
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11.1.3 Förhindra manuellt upplägg av kund/leverantör
I codeunit 12066772 ” CS STD NAV Integration” finns funktionerna OnNewCustomer och
OnNewVendor som kan anropas från OnNewRecord i page 21 och 26 för att förhindra manuellt
upplägg av kund/leverantör.
I NAV2016 och senare hanteras detta med subscription av event.
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11.2 Extensions
För NAV2017 och senare finns extensions i två varianter:
•
•

Creditsafe_Connect-XX.X.XX.X.navx innehåller samtliga objekt samt utökningar av
standardobjekt (kundkort, kundlista etc.)
Creditsafe_Connect_STD_objects- XX.X.XX.X.navx innehåller endast utökningar av
standardobjekt (pages) och kräver att övriga objekt för Creditsafe Connect har importerats i
databasen.

M.a.o. används antingen Creditsafe_Connect-XX.X.XX.X.navx eller fob +
Creditsafe_Connect_STD_objects- XX.X.XX.X.navx

11.3 Kodenheter för sökning
Vid sökning av företag mot GGS varierar sökmetoden beroende på land. Därför finns olika
kodenheter (codeunits) för olika länder. För att kunna utföra sökning i ett land måste följande
inställningar vara gjorda:
•
•
•

Landet skall finnas upplagt i standardtabellen för länder/regioner
Landet skall finnas upplagt i tabellen över tillgängliga länder i Creditsafe Connect (tabell
12066771 ”CS Country”).
Inställning för kodenhet skall finnas upplagd för tjänsten företagssök kopplat till datakällan
GGS (se bild nedan)
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Följande länder och kodenheter finns tillgängliga:
Landkod
AL
AS
AT
BA
AU
BD
BE
BG
CA
CN
CH
CZ
DE
DK
EE
GU
KR
ES
UA
RU
FI
NP
MX
MT
FM
FR
GB
HR
HU
IE
IS
IT
KM
LI
LT
LU
LV
MD
ME
MH
MK
MP
NL

Landnamn
Albanien
Amerikanska Samoa
Österrike
Bosnien Herzegovina
Australien
Bangladesh
Belgien
Bulgarien
Kanada
Kina
Schweiz
Tjeckien
Tyskland
Danmark
Estland
Guam
Sydkorea
Spanien
Ukraina
Ryssland
Finland
Nepal
Mexico
Malta
Mikronesiska federationen
Frankrike
Storbritannien
Kroatien
Ungern
Irland
Island
Italien
Komorerna
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Lettland
Moldavien
Montenegro
Marshallöarna
Makedonien
Norra Marianerna
Nederländerna
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Kodenhets-ID
12066895
12066898
12066891
12066895
12066904
12066906
12066876
12066895
12066893
12066907
12066872
12066873
12066878
12066874
12066895
12066905
12066908
12066875
12066912
12066910
12066877
12066913
12066909
12066911
12066899
12066879
12066871
12066895
12066880
12066881
12066896
12066882
12066895
12066894
12066883
12066884
12066895
12066895
12066895
12066900
12066895
12066901
12066885

Kodenhetsnamn
CS GGS Search Group 1
CS GGS Search AS
CS GGS Search AT
CS GGS Search Group 1
CS GGS Search AU
CS GGS Search BD
CS GGS Search BE
CS GGS Search Group 1
CS GGS Search CA
CS GGS Search CN
CS GGS Search CH
CS GGS Search CZ
CS GGS Search DE
CS GGS Search DK
CS GGS Search Group 1
CS GGS Search GU
CS GGS Search KR
CS GGS Search ES
CS GGS Search UA
CS GGS Search RU
CS GGS Search FI
CS GGS Search NP
CS GGS Search MX
CS GGS Search MT
CS GGS Search FM
CS GGS Search FR
CS GGS Search GB
CS GGS Search Group 1
CS GGS Search HU
CS GGS Search IE
CS GGS Search IS
CS GGS Search IT
CS GGS Search Group 1
CS GGS Search LI
CS GGS Search LT
CS GGS Search LU
CS GGS Search Group 1
CS GGS Search Group 1
CS GGS Search Group 1
CS GGS Search MH
CS GGS Search Group 1
CS GGS Search MP
CS GGS Search NL
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NO
PL
PR
PT
PW
RO
RS
SI
SK
US
VI
TH
MY
VN
KH
LA
AF
AM
AZ
BY
GE
KZ
UZ
TJ
TM
KG

Norge
Polen
Puerto Rico
Portugal
Palau
Rumänien
Serbien
Slovenien
Slovakien
USA
US Virgin Islands
Thailand
Malaisia
Vietnamn
Kambodja
Laos
Afganistan
Armenien
Azerbadjan
Belarus
Georgien
Kazakstan
Uzbekistan
Tadjikistan
Turkmenistan
Kirgistan

12066886
12066887
12066897
12066892
12066902
12066895
12066895
12066895
12066889
12066890
12066903
12066914
12066915
12066916
12066917
12066918
12066919
12066895
12066895
12066895
12066895
12066895
12066895
12066895
12066895
12066895

CS GGS Search NO
CS GGS Search PL
CS GGS Search PR
CS GGS Search PT
CS GGS Search PW
CS GGS Search Group 1
CS GGS Search Group 1
CS GGS Search Group 1
CS GGS Search SK
CS GGS Search US
CS GGS Search VI
CS GGS Search TH
CS GGS Search MY
CS GGS Search VN
CS GGS Search KH
CS GGS Search LA
CS GGS Search AF
CS GGS Search Group 1
CS GGS Search Group 1
CS GGS Search Group 1
CS GGS Search Group 1
CS GGS Search Group 1
CS GGS Search Group 1
CS GGS Search Group 1
CS GGS Search Group 1
CS GGS Search Group 1

För att underlätta underhållet av nya länder kan rapport 12066800 köras direkt från Object Designer.
Den rapporten läser aktuell konfigurationsfil för datakällan GGS från logtradeconnect.se och skapar
länder och inställningar som saknas. Observera att listan över länder ovan avser senaste version av
Creditsafe Connect. Äldre versioner stödjer inte samma antal länder.
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11.4 Automatisering
Flera av funktionerna i Creditsafe Connect går att automatisera med jobbköfunktionaliteten i NAV.
Kodenhet med ID 12066776 ”CS Automation” skall då anropas med en parametersträng innehållande
8 st värden separerade med komman. Tabellen nedan beskriver respektive postitions funktion.
POSITION

MÖJLIGA VÄRDEN

1

0: Beräkna inte om kund eller leverantör är aktiv/ej aktiv
1: Beräkna om kund eller leverantör är aktiv/ej aktiv

2

0: Bearbeta samtliga object
1: Bearbeta bara aktiva object

3

0: Kontrollera inte ändringar
1: Kontrollera ändringar

4

0: Hämta inte rapportdata
1: Hämta rapportdata när det finns ändringar I ändringsgrupper som indikerar att nytt rapportdata skall
hämtas
2: Hämta nytt rapportdata för samtliga objekt

5

0: Hämta inte kreditmall
1: Hämta kreditmall när det finns ändringar I ändringsgrupper som indikerar att ny kreditmall skall
hämtas
2: Hämta ny kreditmall för samtliga objekt

6

0: Hämta inte portföljer
1: Hämta portföljer

7

0: Hämta inte monitorerade företag
1: Hämta monitorerade företag

8

0: Hämta inte ändringar för bevakade företag I portföljer
1: Hämta ändringar för bevakade företag I portföljer

Exemplet nedan beräknar om kunder/leverantörer är aktiva och för aktiva kunder/leverantörer görs
en ändringskontroll och för de som har ändringar hämtas rapportdata.
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Det är inte möjligt att hämta rapportdata automatiserat för tyska företag eftersom tysk lag kräver att
orsaken till frågan anges vid varje frågetillfälle.

Creditsafe Connect version 09
Copyright Goprowe AB 2017

Page 60 of 60

