
Lasernet för Dynamics NAV
En god business case för ditt ERP projekt



En Lasernet-lösning säkerställer att ditt Dynamics-projekt når i mål långt snabbare och billigare än genom att “koda” 
rapporterna i Dynamics/Reporting Services (SSRS). Dessutom reducerar du Dynamics NAV-projektets riskprofil 
genom att använda Best Practice och expertis från hundratals liknande implementeringar.
 

Du får en standarddokumentlösning som: 
l	Säkerställer en mycket smidigare uppgradering av Dynamics
l	Är enkel att underhålla själv
l	Kan uppfylla dina kunders krav för dina fakturor/beställningar m.m.
l	Har stöd för flera layouts, räkenskaper, länder och märken

Lösningen innehåller:
l	Standardprogramvaran Lasernet
l	Lasernet NAV connector - en tät integration
l	Tabellae Best Practice*-paket med konfigurering och know how
l	Dokumentpaket - som bara ska anpassas 
  - Invoice / Creditmemo
 - Statement / Reminder, Finance Charge Memo
 - Purchase order, Sales order, Shipment
l	Distributionssats för OIO, EHF, Svefaktura, XML, EDI, print, e-mail
l	Elektroniskt arkiv (i PDF/A)
l	Hantering av alla elektroniska fakturor och format
l	Streckkodshantering

 

De 3 komponenterna:

* Tabellae Best Practice-paketet är baserat på kunskap från mer än 200 Dynamics projekt och innehåll.: 

	 l	Mallar för analys, design och utveckling
	 l	Utrullningsmetoder och Project Scope-verktyg
	 l	Testscheman, riskhantering och go-live-checklistor
	 l	Finns för både lokala och globala utrullningar av Dynamics NAV

Lasernet till externa rapporter i Dynamics NAV
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Vi har sparat pengar på 
utveckling av rapporter 
och har fått en användar- 
vänlig och flexibel lösning 
med möjlighet för vidare- 
utveckling.

René Dalgaard
AVK

“



Lasernet för Dynamics NAV - en integrerad modul

En Lasernet-lösning med direkt integration i Dynamics NAV-menyer gör dokumenthanteringen ännu enklare. 
Utvecklat för Dynamics NAV 2013-2017.

NAV Connector inkluderar:
l PDF arkiv i Dynamics 
l Filarkiv för utskrivna dokument, som kan öppnas och läsas direkt från Dynamics
l Hantering av dokumentdistribution i Dynamics
l Säkerställande att all företagslogik förblir i Dynamics
l Grafisk förhandsgranskning (inkl. logo och överlägg)

Utvidgning av NAV-funktionerna
Med Lasernet Connector finns det möjlighet att välja vilka 
rapporter som ska gå via Lasernet samt hantering av hur 
dessa ska distribueras till de olika gäldenärerna.

...en viktig del av ditt Dynamics projekt

Dessutom:
l Underhåll själv mallarna och uppdatera   
 direkt från MS-Word, MS Publisher,   
 InDesign etc. 
l Kan integreras med Sharepoint/databaser
l Kan hantera output från flera Dynamics- 
 versioner samtidigt
l Alla format: OIOUBL, EDI, EHF, SVE 
 FAKTURA, Finvoice, ebXML m.fl.

Exempel på rapport från NAV
Med Lasernet kan man hämta bilder, bilagor, specifikationer, scheman och 
certifikat från andra källor som kan integreras med NAV-rapporterna innan 
de automatiskt levereras till slutkunden.



www.tabellae.se

“ Lasernet har stöd för MS Dynamics NAV 
 - och inte minst vår verksamhet.”

all about documents
Tabellae
är Skandinaviens mest erfarna LaserNet-distributör.
Tabellaes Output Management-konsulter har installerat 
värdeskapande lösningar hos mer än 470 skandinaviska
medelstora och stora företag.

FormPipe Software AB har skapat FormPipe LaserNet och 
är börsnoterade på OMX smallCap i Stockholm. FormPipe 
LaserNet är installerat hos mer än 2 000 kunder över hela 
världen.

Tabellae  l  Denmark  l  Sweden  l  Norway  l  United States


