LaserNet för Dynamics AX/365

LaserNet för externa rapporter i Dynamics
En LaserNet-lösning säkerställer att ditt Dynamics projekt slutförs mycket snabbare och billigare än genom att
“koda” rapporterna i Dynamics. Dynamics AX/Reporting Services (SSRS). Ytterligare reduceras risken i ett projekt
vid användning av Tabellae Best Practice och expertis från mer än 200 motsvarande implementeringar.

Dessutom får du en standardiserad dokumentlösning som:
l
l
l
l

Säkerställer en mycket enklare uppgradering av Dynamics
Är enkel att underhålla
Kan uppfylla dina kunders krav på dokumenten
Stöd för flera layouts och länder

Lösningen innehåller:
Standardprogramvaran LaserNet
LaserNet Dynamics connector såväl Cloud som On-premis
l Menyer i Dynamics AX/365
l Tabellae Best Practice* paket med configuration och knowhow
l Dokumentpaket – behöver endast anpassas
- Faktura / kreditnot
- Kontoutdrag, räntenot
- Orderbekräftelse, anbud, inköpsorder
l Distributionsinställning för Svefaktura, OIOUBL, EDI, print, e-post
l Elektroniskt arkiv (i PDF)
l Mall för hantering av flera Bolag, Länder och
l Hantering av alla elektroniska format
Streckkodshantering
l
l

3 Komponenter i lösningen:

* Tabellae Best Practice är baserad på mer än 200 Dynamics projekt:
l
l
l
l

Mallar för analys, design och implementering
Roll-out metodik och projekt Scope verktygslåda
Testschema och Go-live checklistor
Går att använda till båda Standard och Enterprise implementering av Dynamics

LaserNet för Dynamics...

LaserNet för Dynamics - en integrerad modul
En LaserNet-lösning med direkt integrering i Dynamics menyer gör hantering av Microsoft Dynamics dokument
ännu enklare. Utvecklat för Dynamics 365, AX2012, AX2009 och AX4. Modulen inkluderar:

Modulet inkluderar:
PDF-arkiv i Dynamics
Filarkiv över utskrivna dokument, som kan öppnas och läsas direkt från Dynamics
l Hantering av dokumentdistribution i Dynamics
l Garanti för att all företagslogik förblir i Dynamics
l  Grafisk förhandsgranskning (inkl. logo och overlay)
l
l

Användarvänlig guide gör det enkelt
Lasernet Connector ger möjlighet att addera
extra rapporter direkt i Dynamics vid hjälp av
en användarvänlig guide.

Dessutom:
l

l
l

l

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

Enkelt att lägga till extra fält i Dynamics AX 2012
Det är enkelt att lägga til extra fält i rapporter direkt via användargränssnitt i Dynamics AX.

...en viktig del av ditt Dynamics projekt

“ Vi kan redan nu se att det är
betydligt enklare att styra och
designa våra dokument i
Lasernet.”

“ Alla våra externa dokument
ska signalera hög kvalitet.”

“ Vår LaserNetlösning blev
lönsam på bara 3 månader.”

“ Lasernet is a very important
component in our Global
Dynamics AX Roll-out.”

“ LaserNet var precis vad vi
hade letat efter.”

“ LaserNet skiljer sig från de
flesta andra IT-applikationer
på grund av dess extrema
flexibilitet.”

all about documents
Tabellae
är Skandinaviens mest erfarna LaserNet-distributör.
Tabellaes Output Management-konsulter har installerat
värdeskapande lösningar hos mer än 450 skandinaviska
medelstora och stora företag.

www.tabellae.se

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.

