Sager i Microsoft Dynamics NAV 2009
FORDELE

Håndtér hver fase af dine sager og projekter med en fleksibel planlægning,
budgettering og regnskabsføring, der hjælper dig med at sikre succes for din

• Få indsigt i dine sager og projekter

virksomhed hele vejen. Sager i Microsoft Dynamics® NAV 2009 samler

Brug dit Rollecenter til at få et hurtigt og

aktuelle og planlagte projekter, så du har overblik over de faktiske projekt-

fuldt opdateret billede af aktuelle og

omkostninger og får et nøjagtigt og detaljeret billede af rentabiliteten.

planlagte aktiviteter, omkostninger, salg
og fakturering for hver sag. Og træf de
rigtige beslutninger!
• Tilknyt detaljerede planlægnings- og
faktureringsoplysninger til hver
opgave
Opret opgaver let. Inkludér en punktliste
for hver opgave, der beskriver forventet
forbrug af varer, ressourcer og andre
omkostninger.
• Håndtér forskellige kontrakttyper
Planlæg på tid og materialer, kostpriser
inkl. tillæg, fastprisprojekter eller projektbaserede kontrakter. Eller kombinér
forskellige kontrakttyper i et og samme

Få overblik over realiserede og budgetterede omkostninger for hver
aktivitet og gå i dybden med flere detaljer efter behov.

projekt.
• Få fordel af integration mellem

Med Rollecentre i Microsoft Dynamics NAV kan du hurtigt få adgang til

forsyningskæde og økonomistyring

rolletilpasset information om sags- og projektresultater. Fra realiserede eller

Tæt samspil mellem logistik, service,

budgetterede aktiviteter kan du let analysere de underliggende detaljer hele

ressourcer og økonomi sikrer et stærkt

vejen til kilden, så du opnår fuldt overblik. Rollecentret Projektleder giver dig

grundlag for estimering og løbende

brugertilpasset adgang til de rapporter, notifikationer og opgaver, som du skal

projektopfølgning.

bruge for at arbejde effektivt, og derved sikre levering af projekter til tiden og

• Gør igangværende arbejder til et

indenfor budgettet.

styringsværktøj

Med indbyggede Business Intelligence-værtøjer kan du få vist relevante KPI'er

Beregn igangværende arbejder (VIA) så

(Key Performance Indicators); for aktuelt og budgetteret salg, til anlyse af

tit det er nødvendigt - enten til

omkostninger, til ad-hoc-rapporter ved beregning af igangværende arbejder

regnskabmæssige eller ad-hoc formål.

(VIA). Du får et nøjagtigt billede af dit regnskab og kan let dele det med dine

Fleksibelt metodevalg sikrer nem

kolleger.

finansbogføring (inkl. tilbageføring),

Med de indbyggede værktøjer kan du let håndtere flere sagstyper, bl.a. baseret

sporing og godt overblik.

på løbende forbrug eller til fast pris. Tæt integration mellem sager, lager og

F.eks.

ved

at

eksportere

data

til

Microsoft®

Office

Excel®.

finansregnskab hjælper dig med at se, hvilken overordnet indvirkning hver
sagsbeslutning har.

BUSINESS
ESSENTIALS

FUNKTIONER
Rollecentre

• Projektleder

Business intelligence

• Få et 3600 overblik over virksomhedens performance. Opret og få vist beslutningsinformation grafisk –
på skærmen eller via rapporter.
• Brug Report Designer fra Microsoft SQL Server® Reporting Services til hurtigt at oprette intuitive
rapporter.

Fleksibel

• Planlæg faser og aktiviteter på projekter - efter løbende forbrug eller til fast pris.

budgetstruktur

• Brug den automatiske indrykningsfunktion til at oprette subtotaler eller underopgaver.
• Opret og opdatér budgetestimater for omkostninger og salg pr. jobaktivitet.
• Fastlæg kontraktbeløb uafhængigt af salgs- og kostværdi fra de medgåede varer og ydelser.

Detaljerede opgaver

• Hjælper med at sikre nøjagtig registrering og sporing af omkostninger.
• Brug planlægningslinjer til at styre detaljer om nødvendige varer, ressourcer og ydelser, samt
planlægge forventet forbrug og fakturering.

Integreret fakturering

• Med udgangspunkt i forskellige forbrugstyper kan du oprette sagsplanlægningslinjer til brug ved
fakturering.
• Opret fakturaer automatisk på grundlag af dine sagsplanlægningslinjer.
• Opret kreditnotaer direkte fra sagsplanlægningslinjer.

Igangværende
arbejder & bogføring
af indtægter

• Vælg mellem fem forskellige metoder til beregning af igangværende arbejder (VIA) , inkl.
omkostnings- og salgsværdi, salgsomkostning, færdiggørelsesgrad og afsluttet kontrakt.
• Genberegn igangværende arbejder (VIA) efter behov før bogføring til finans.
• Anvend flere bogføringsgrupper pr. sag så du opnår den nødvendige detaljeringsgrad, i

BUSINESS ESSENTIALS+

finansregnskabet for varer, ressourcer og øvrige omkostninger, ved beregning og bogføring af
igangværende arbejder.
• Ekskludér opgaver fra beregningen af igangværende arbejder, som du ønsker holdt udenfor.
Sagsspecifik pris- &
rabatstruktur

• Angiv sagsspecifikke priser og rabatter for varer, ressourcer og øvrige omkostninger. Du kan også
anvende standardpriser og rabatsatser fra kundekartoteket.

Planlægning af

• Planlæg og bogfør projekter på fast pris vha. opsætning planlægningslinjer.

projekter med fast

• Angiv specifikke priser for varer og ressourcer for hver sag såvel som for øvrige omkostninger (direkte

pris

på specifikke finanskonti).
• Foreslå forbrug automatisk baseret på forskellen mellem planlagt og faktisk forbrug.

Understøtter flere
valutaer

• Planlæg og bogfør sager i forskellige valutaer, herunder håndtering af faste kostpriser i lokal og
fremmed valuta. Valutaberegning sker iht. fleksibel opsætning, der sikrer korrekt bogføring af beløb
og håndtering af kursdifferencer.

Varesporing

• Spor sagsvarer med serie- eller lotnumre, hvad enten de er indkøbt direkte sagen eller hentet fra lager.
Anvend fleksible varesporingsmetoder, der sikrer den sporing, som passer til dit behov.

Integreret køb

• Opret sagsspecifikke købsordrer med mulighed for at automatisk opdatering af såvel sagsposter som
sagsplanlægningslinjer.
• Køb ind til sager med anvendelse af varepris- og omkostningsmetoder fra lagermodulet.
• Registrér forbrug af lagervarer

Ressourcestyring

• Ressourceplanlægning og tidsregistrering på sager med understøttelse af kapacitetsstyring.
• Anvend forskellige ressourcetyper som f.eks. personer, maskiner eller andet udstyr.
• Håndtering af salgs- og kostpriser på sagsressourcer.

Tidsregistrering

• Optimér din tidsregistrering, herunder forbedret datakontrol. Anvend standardiserede sagskladder,
hvor planlægningslinjer fra den enkelte sag hjælper med at sikre korrekt tidssregistrering.

Funktionerne er organiseret iht. Business Ready Licensing. De faktiske udgaver kan variere ved licenstidspunktet. Business Essentials+ består af yderligere
komponenter, der giver udvidet funktionalitet.

Du finder flere oplysninger om Sager i Microsoft Dynamics NAV 2009
på www.microsoft.dk/dynamics/nav
Dette dokument er udelukkende til informationsbrug.
MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I
DETTE DOKUMENT.
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