EG BATCH INFORMATION DISPLAY
FOR DYNAMICS 365 FOR FINANCE
AND OPERATIONS

Ta velinformerte beslutninger om innkjøp, salg
og forbruk av partivarer
EG Batch Information Display
Fordeler:
• Forenkle innkjøps-, salgs- og
forbruksprosesser for partivarer.
• Se informasjon fra flere partier i
én enkelt konsolidert visning.
• Oppnå raskere prosesser og ta
bedre beslutninger.
• Standardvisninger støtter typiske
roller og vanlige prosesser i
virksomheten din.

• Enkel oppretting av personlige
visninger øker den enkeltes
produktivitet.
• Minimer svinn ved å selge og
konsumere varer som er nær
utløpsdato.
• Møt kundenes forventninger til
produktattributter i varene de
kjøper fra deg.
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For bedrifter som arbeider med partistyrte produksjonsprosesser, må
beslutninger om innkjøp, salg og forbruk av enkeltpartier ofte tas
basert på detaljert informasjon om de aktuelle partiene.
I Microsoft Dynamics 365 for Finance og Operations er partiinformasjonen fordelt på tvers av løsningen, noe som gjør det
vanskelig og tidkrevende å få oversikt over denne informasjonen.
Med Batch Information Display kan du se standard partiverdier og
partiattributter fra flere partier i én enkel oversikt, noe som er tids- og
ressursbesparende og som muliggjør mer velinformerte beslutninger
for bedriften.
Gjør konsolidert parti-informasjon lett tilgjengelig
Når du oppfyller kundeordrer, planlegger forbruket av halvfabrikata eller
administrerer lagernivåer av partibaserte produkter, blir beslutninger om hvilke
partier som skal brukes ofte tatt basert på standard partiverdier og
partiattributter for de aktuelle partiene.
Med Batch Information Display kan du definere hvilken parti- og
attributtinformasjon som vises for de enkelte produktene, produktgruppene
eller på tvers av alle produktpartiene.

Denne konsoliderte informasjonen er da tilgjengelig i skjemaer som viser partiinformasjon i områder av systemet som er relatert til lagerstyring og
reservasjonsprosesser. Dette kan f.eks. brukes når du ser på lagerlister,
reserverer partivarer til salgs eller produksjonsformål, eller når du legger til
linjer til salgs- og produksjonsordrer.

»

Fleksibelt oppsett og kontroll av parti-informasjonen
For hvert nye produkt kan du sette opp en "Vis gruppe", som spesifiserer
hvilken informasjon som vises, og i hvilken rekkefølge, når du viser partiinformasjonen for et produkt eller en gruppe av produkter. Du kan også
definere en standard visningsgruppe for "alle" produkter, som brukes som
standardvisning når du viser flere produkter som er satt opp med ulike visningsinnstillinger.
Visningsgruppene du definerer kan inneholde hvilken som helst informasjon fra
partidatafeltene (f.eks. utløpsdato, produksjonsdato, best før-dato og
opprinnelsesland/-region til partivarene) og partiattributtverdier, som du allerede
har definert i systemet (f.eks. temperatur, fettinnhold, vanninnhold og
konsentrasjon).
Dette muliggjør full fleksibilitet, for å sikre at den mest relevante informasjonen
presenteres på tvers av hele systemet, og på tvers av innkjøps-, salgs- og
forbruksprosessene, for å støtte en velinformert beslutningsprosess.
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Enkel tilpasning av personlige brukervisninger
Brukerne dine kan enkelt endre hvilken av de tilgjengelige visningsgruppene de
vil bruke som standard for personlige skjemaer. De kan også endre
informasjonen som vises i eksisterende visningsgrupper ved å velge å skjule
eller vise noen av de tilgjengelige informasjonstypene, slik at de passer bedre til
deres behov, basert på deres spesifikke rolle eller prosess.

Oppnå raskere prosesser og bedre
beslutninger rundt salg og forbruk av
partiprodukter ved å muliggjøre
konsolidert parti-informasjon på tvers
av systemet.

EG Batch Information Display
Egenskaper:
• Utviklet for Microsoft Dynamics
365 for Finance and Operations.
• Definer visningsgrupper for
enkeltprodukter og produktgrupper.
• Vis informasjon fra partidatafeltene
og eksisterende partiattributtverdier.
• Enkel brukerendring av standard
visningsgruppe og endring av
visningsgruppens innhold per
skjema.
• For bruk i alle skjemaer som kan
vise partidata.
• For bruk for både ferdigvarer og
halvfabrikata.

Dynamics 365 ‒ alt du trenger fra én erfaren samarbeidspartner
EG er en av Skandinavias ledende Dynamics 365-partnere. Med et solid ERP- og
CRM-grunnlag og omfattende IT-kunnskap kan vi tilby eksperthjelp til alt fra
maskinvare, infrastruktur, hosting, support og service til ledelses- og
prosessrådgivning. Våre erfarne rådgivere kan hjelpe dere med å finne løsninger
på dagens utfordringer og gjennomføre fremtidige planer.
Kontakt EG for å få mer informasjon om Batch Information Display – eller for å
diskutere andre forretningsmessige utfordringer.
EG er en skandinavisk teknologipartner som leverer digitaliseringsløsninger i verdensklasse til
privat- og bedriftskunder. Målet vårt er å gi kundene våre muligheten til å utnytte sitt potensial
fullt ut. Vi prøver å oppnå dette gjennom hele tiden å fokusere på kundene våre, tilby
omfattende bransjekunnskap samt ha bransjens beste medarbeidere.

© 2019 EG A/S.
Varemerker tilhørende tredjepart og registrerte varemerker i dette dokumentet tilhører sine respektive eiere.

Kontakt EG på tlf. 95 73 64 97 eller
salg@eg.no, eller les mer om Batch
Information Display på www.eg.no.

