
Oseberg NAV-Arkiv 
Oppslag- og Arkivløsning for dine gamle NAV-data. 

 

   

    

   

   

    

Bakgrunn  

Mange kunder velger «re-implementering» når de går 

fra Dynamics NAV til Dynamics Business Central. Dette 

innebærer å starte med en ny installasjon av Business 

Central, gjerne kopiere over noe grunnlagsdata, men for 

øvrig droppe historiske data.  

I en slik situasjon blir det ofte et spørsmål om opp-

bevaring av historiske regnskapsdata samt mulighet for 

generelle oppslag i historikk.  

Løsning  

Oseberg kan tilby et «NAV-arkiv» som tilfredsstiller    

offentlige krav til oppbevaring av regnskapsdata og som 

gir deg mulighet til å gjøre oppslag i din gamle løsning 

til en rimelig pris.  

Vi installerer din gamle NAV-løsning på våre servere og 

gir deg som kunde tilgang til systemet via Azure Virtual 

Desktop. Du logger deg på slik du alltid har gjort på ditt 

gamle system og har full tilgang til historikken.  

Krav til oppbevaring og hvordan oppbevaringsplikten 

oppfylles  

Det er et generelt krav om oppbevaring av regnskaps-

data i 5 år. Detaljer om dette kan bl.a. finnes her:       

Altinn - Oppbevaring av regnskapsmateriale  

 

Oppslag av NAV-data 

  

Sikkerhetskopi av data 

Elektronisk oppbevaring 

 

Oppbevaring av historiske data 

Tilfredsstiller offentlige krav  

Arkivløsning for NAV-data 

       Nøkkelfunksjonalitet                          

 

 

https://www.altinn.no/starte-og-drive/regnskap-og-revisjon/regnskap/oppbevaring-av-regnskapsmateriale/


Type Oppbevaringstid   Oppfylles ved   Kommentar   

Regnskapsbilag   5 år  NAV-Arkiv   Bilag som er håndtert av elektronisk 

bilagshåndtering. Andre bilag må opp-

bevares av den regnskapspliktige   

Spesifikasjoner   5 år  NAV-Arkiv   Konto-, kunde- og leverandør-

spesifikasjoner   

Dokumentasjon av balansen   5 år  Den regnskapspliktige   Elektronisk eller papir   

Årsregnskap   5 år  Den regnskapspliktige   Elektronisk eller papir   

Årsberetning  5 år  Den regnskapspliktige   Elektronisk eller papir   

Revisjonsberetning  5 år  Den regnskapspliktige   Elektronisk eller papir   

Nummererte brev fra revisor  5 år  Den regnskapspliktige   Elektronisk eller papir   

Avtaler av betydning   3,5 år  Den regnskapspliktige   Elektronisk eller papir   

Vesentlig tilleggsinformasjon   3,5 år  Den regnskapspliktige   Brev og annet. Elektronisk eller papir   

Utgående pakksedler og ordresed-

ler  

3,5 år  NAV-Arkiv   Bilag som er håndtert av NAV. Andre 

bilag må oppbevares av den regnskaps-

pliktige   

Prisoversikter  3,5 år  Den regnskapspliktige   Når påkrevet iflg lov eller forskrift.  

Elektronisk eller papir   

Personalliste 3,5 år  Den regnskapspliktige   Når påkrevet (f.eks. frisører, serverings-

steder). Elektronisk eller papir 

Ved elektronisk oppbevaring er det et krav om sikkerhetskopi i tilfelle datatap.                                         
Osebergs NAV-Arkiv blir sikkerhetskopiert.  

Løsningen vil som basis tilbys med en bruker (kan utvides ved behov). 

Løsning Åpningstid Pris pr mnd Kommentar  

Basis 08-16 3290,- Hverdager 

Fleksi Alltid tilgjengelig 5990,-  

Forutsetninger  

Kunde må benytte Document Capture for elektronisk bilagshåndtering i NAV hvor bilagene er lagret       

i NAV-basen.  

Eksisterende NAV lisensiering for minst en bruker må opprettholdes av kunde, samt at kunde må ha     

Microsoft Business Premium lisens for pålogging i Azure Virtual Desktop.  

Alle reisekostnader belastes i henhold til statens satser +795 kroner per påbegynt halvtime.                                                  

Prisene over er gyldig i 21 dager fra angitt dato. Alle priser er eksklusive mva.    

Etablering  
1990,- 
 

   

   Kontakt oss på post@oseberg.no eller les mer på vår hjemmeside oseberg.no  
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