Lasernet for Dynamics AX/365

Lasernet gir bedre dokumenter i Dynamics
En Lasernet løsning er med på å sikre at ditt Dynamics prosjekt kommer i mål hurtigere og billigere enn med å
“kode” rapportene i Dynamics/Reporting Services (SSRS). I tillegg reduserer du ERP prosjektets risikoprofil ved å
benytte deg av Best Praksis, som er vår erfaring og kunnskap fra hundrevis av tilsvarende implementeringer.

Videre får du en standard dokumentløsning som:
l
l
l
l

Sikrer en langt enklere oppgradering av Dynamics
Gjør at du selv enkelt kan utføre endringer
Tilfredsstiller dine kunders krav til dokumenter.
Har støtte for flere layouts og land

Løsningen inneholder:
l
l
l
l

l
l
l
l
l

Standard programvaren Lasernet
Lasernet AX connector både til Cloud og On-premise
Tabellae Best Practice* pakke med oppsett og knowhow
Dokumentpakke – som må tilpasses
- faktura / kreditnota
- kontoutdrag, rentenota
- ordrebekreftelse, tilbud, innkjøpsordre
Distribusjonsoppsett til EHF, OIO, Svefaktura, EDI, print, e-mail
Elektronisk arkiv (i PDF/A)
Mulighet for flere regnskap/land/brands
Enkel håndtering av alle elektroniske fakturaer og formater
Strekkodehåndtering

De 3 komponentene:

* Tabellae Best Praksis pakken er basert på kunnskap fra mer enn
200 Dynamics prosjekter og inneholder:
l
l
l
l

Maler for gjennomføring av analyse, design og utvikling
Utrullingsmetodikk og Prosjekt Scope verktøy
Test skjemaer, risikohåndtering og go-live sjekklister
Kommer i både Standard og Enterprise utrulling av Dynamics

Lasernet for Dynamics

Lasernet for Dynamics - en integrert modul
En integrert løsning gjør håndtering av rapporter/dokumenter enda enklere, via menyene i Dynamics. Utviklet for
Dynamics 365, AX2012, AX2009 og AX4.

AX Connectoren inkluderer:
l
l
l
l
l

PDF arkiv i Dynamics
Direkte tilgang i Dynamics til alle dokumenter som er skrevet ut eller sendt
Styring av dokument-distribusjon i Dynamics
Sikrer at all forretningslogikk blir i Dynamics
Grafisk preview i Dynamics (inkl. logo og overlay)
Brukervennlig Wizard gjør det enkelt
å legge til nye felter i eksisterende rapporter, og legge til helt nye rapporter, direkte i
Dynamics menyene.

Og i tillegg:
l

l
l

l

Vedlikehold selv malene og oppdater direkte
fra MS-word, MS Publisher, InDesign etc.
Kan integreres med Sharepoint/databaser
Kan håndtere output fra flere Dynamics
versjoner samtidig
Alle formater: EHF, EDI, OIOUBL, SVE
FAKTURA, Finvoice, ebXML m.fl.

I Dynamics kan en enkelt legge til ekstra felter i rapporter.

...en viktig brikke i ditt Dynamics prosjekt

“ Samarbejdet med Tabellae
har været præget af god kemi
samt høje kompetencer.”

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

“ Vores dokumenter skal
signalere høj kvalitet.
Derfor bruger vi Lasernet!”

“ Lasernet har været en
fantastisk investering.”

“ Vores Lasernet løsning
blev tjent hjem på bare 3
måneder.”

“ Vores Lasernet løsning
giver pengene mangefold
igen.”

all about documents
Tabellae
er Europas største Lasernet distributør og implementeringshus. Tabellae’s Output Management konsulenter har installert høyt verdiskapende løsninger for flere enn 450
skandinaviske og Globale virksomheter og har basert på
dette utviklet en omfattende Know-How og Best Praksis.

www.tabellae.no

FormPipe Software AB er produsenten av programvaren
Lasernet og er børsnotert på OMX smallCap i Stockholm.
Lasernet er installert hos flere enn 2.000 kunder worldwide.

