EG PRODUCT DOCUMENTATION
FOR DYNAMICS 365 FOR FINANCE
AND OPERATIONS

Opprett produktdokumenter dynamisk og få
full oversikt over dokumentasjon
EG Product Documentation
Fordeler:
• Spar tid og ressurser på opprettelse
og vedlikehold av dokumenter
• Opprett profesjonell og strukturert
dokumentasjon fra Dynamics 365
• Oppfyll spesifikke krav til
dokumentasjon fra kunder,
leverandører og myndigheter
• Støtt internasjonal virksomhet med
dokumentasjon på et språk som
støttes av systemet
• Utvid standardfunksjonene for
dokumenthåndtering i Dynamics 365
• Definer fleksible alternativer for
dokumenttilgang som støtter daglige
rutiner

Det er tidkrevende å opprette og vedlikeholde dokumentene du
trenger for å støtte produkter og prosesser og oppfylle krav fra kunder,
leverandører og myndigheter. I tillegg er det vanskelig å gi
medarbeiderne full oversikt over dokumenter, filer og notater som
ligger i systemet.
EG Product Documentation løser begge disse utfordringene. Du kan
opprette og skrive ut standardiserte produkt- og partidokumenter fra
Dynamics 365 og gi brukerne oversikt over dokumentasjonen som er
opprettet ‒ eller vedlagt ‒ i systemet for en bestemt post fra hvor som
helst i datastrukturen.
Definer en fleksibel databladmal for produktene
EG Product Documentation for Microsoft Dynamics 365 innfører en
databladmal og avanserte funksjoner som gjør det mulig å angi,
strukturere og vedlikeholde statiske systemdata knyttet til råmaterialer
eller ferdige varer for deretter å opprette dokumentasjon på bakgrunn av
disse dataene.
Du kan definere flere maler for samme produkt og endre innholdet i hver
av dem på bakgrunn av hvilken kunde som skal ha varene og hvilket land
varene skal sendes til.

Opprett profesjonell og strukturert dokumentasjon dynamisk
På bakgrunn av disse datamalene kan du opprette og skrive ut tre typer
produkt- og partidokumentasjon – datablader, varesertifikater og
analysesertifikater ‒ direkte fra Dynamics 365-systemet. Malen gjør det
mulig å kontrollere og frigi status for hvert enkelt dokument, og
språkstøtte betyr at du ved behov kan generere dokumenter på språkene
som støttes.
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For hvert visningssted er det mulig å se dokumenter fra andre områder av systemet, som angitt i tabellen ovenfor.

Enklere oppsett, vedlikehold og bruk av produktdata
Du kan definere databladmaler for enkeltprodukter eller produktgrupper.
Dermed sparer du mye tid på å sette opp, vedlikeholde og validere dataene
som brukes i dokumentasjonen.
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For hver mal kan du definere hvilke typer dokumenter som skal genereres,
hvilke opplysninger som skal brukes i hvert enkelt dokument og på hvilket av
språkene som støttes hvert dokument skal genereres. De dynamisk
opprettede dokumentene kan deretter valideres og skrives ut, for eksempel
direkte fra en ny salgsordrelinje.

• Definere databladmaler for
enkeltprodukter eller
produktgrupper

Fleksible alternativer for dokumenttilgang som støtter daglige rutiner
Med standardfunksjonene for dokumenthåndtering i Dynamics 365 kan du
bare få tilgang til dokumenter som er spesifikke for en post når du viser den
aktuelle posten. Med EG Product Documentation kan du definere hvilke
standard dokumenttyper for en bestemt post du kan se fra andre områder av
løsningen.
For hvert visningssted kan du konfigurere flere dokumentgrupper som
definerer hvilke områder av Dynamics 365s datastruktur du kan vise
dokumenter fra, hvilke typer dokumentasjon (filer, bilder, notater osv.) du kan
vise og hvilke dokumenter du kan se på bakgrunn av opprettelsesdatoen.
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Gi medarbeiderne informasjon som letter daglige arbeidsrutiner
Gjennom å definere dokumentgrupper kan du gi medarbeiderne en fullstendig
og intuitiv oversikt over dokumentasjonen som finnes i systemet for posten de
viser, noe som letter de daglige arbeidsrutinene.

Egenskaper:
• Utviklet for Microsoft Dynamics
365 for Finance and Operational.

• Endre innhold i individuelle
dokumenter på bakgrunn av
kunde og destinasjonsland
• Opprette datablader, Batch
Certificates of Conformance
(BCOC) og Batch Certificates of
Analysis (BCOA)
• Opprette, validere og skrive ut
dokumenter direkte fra
salgsordrelinjer
• Definere hvilke dokumenttyper
som kan vises fra ulike
visningssteder
• Definere hvilke dokumenter du
kan se på bakgrunn av
opprettelsesdato.

Hvis medarbeidere som jobber med kvalitetssikring for eksempel har behov
for å vurdere om et bestemt produksjonsparti kan frigis, kan de få en oversikt
over dokumenter, filer, notater og så videre som er blitt vedlagt i løpet av
prosessen som leder frem til godkjenning av det aktuelle partiet. Fra den
satsvise posten kan de blant annet se valgte dokumenttyper fra produkter,
partier, kvalitetsordrer, kvalitetsordrelinjer og resultater for kvalitetsordrelinjer.
IT-løsninger som styrker din bedrift og matcher din bransje
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.
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