EG WHS LABEL EXTENSION
FOR DYNAMICS 365 FOR FINANCE
AND OPERATIONS

Optimal og forenklet etikettdesign med
tilgang til viktige partistamdata
EG WHS Label Extension
Fordeler:
• Spar tid og ressurser med
optimalisert etikettdesign.
• Reduser antall etikettlayouter som
må lages.
• Sørg for nøyaktige data gjennom
bruk av partistamdata fra ERPinstallasjonen.
• Krever ingen teknisk fagkunnskap.
• Rask kontroll av etikettlayout med
øyeblikkelig visning og
forhåndsvisning av etiketter.

Design og utskrift av etiketter er en kritisk forretningsfunksjon.
Uten tilgang til viktige partidata kan det være en tidkrevende og
manuell prosess som kan gi mange feil. Etikettdesign med
eksterne etikettverktøy innebærer dessuten ofte behov for å gjøre
endringer i koden etter at den er kopiert til Dynamics 365applikasjonen.
EG WHS Label Extension forenkler denne prosessen vesentlig ved at
løsningen gir tilgang til partistamdata i ERP-installasjonen. Dermed er det
mulig å designe etiketter som dekker virksomhetens behov hundre prosent
og lage flere ulike etiketter ut fra én etikettdesign.
Nøyaktige data og problemfri tilgang til partidata
EG WHS Label Extension fungerer problemfritt med Microsoft Dynamics
365 for Finance and Operations, og arbeidet med etikettdesign blir derfor
optimalt. Løsningen utvider standardfunksjonene for dokumentruting og
sikrer nøyaktige data gjennom bruk av viktige partistamdata for
virksomhetens partistyrte produkter. Denne informasjonen kan så tas med
i etikettdesignen.
Spar tid og ressurser med optimalisert etikettdesign
Opprett etiketter på en brøkdel av tiden med WHS Label Extensions
intuitive og kjente grensesnitt. Du kopierer bare etikettlayouter fra det
eksterne etikettdesignverktøyet til Dynamics 365, så fletter EG WHS Label
Extension automatisk data fra de riktige partidatafeltene uten ytterligere
tilpasning eller behov for teknisk fagkunnskap.
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Bli mer effektiv med øyeblikkelig forhåndsvisning og visning av
etiketter
Gjør endringer i eksisterende etikettlayouter og forhåndsvis endringene
mens du designer. Med WHS Label Extension kan du vise ferdige etiketter
med etikettlayout og stamdata inne i Microsoft Dynamics 365 etter hvert
som systemet produserer dem.
Se statusvarsler for etikettutskrift i sanntid
Med en kontinuerlig produksjonsflyt i et globalt nettverk kan flere skrivere
produsere mangfoldige etiketter hver dag. Visningsverktøyet som er
innebygd i WHS Label Extension, gir oversikt over alle etiketter som er
skrevet ut fra ERP-systemet gjennom effektive statusvarsler i sanntid. Når
Dynamics 365 produserer en ny etikett, er det mulig å åpne en
nettleserkategori som viser etiketten med de spesifikke dataene som er
inkludert, slik at du raskt kan bekrefte etikettlayout og -innhold.
Alt du trenger fra én erfaren samarbeidspartner
Kontakt EG for å høre hvordan EG WHS Label Extension kan hjelpe dere
med å lage etikettdesign som dekker virksomhetens behov hundre prosent
– eller for å drøfte andre forretningsmessige utfordringer.

EG WHS Label Extension
Egenskaper:
• Utviklet for Microsoft Dynamics
365 for Finance and Operations.
• Problemfri integrasjon med
prosesser for dokumentruting.
• Tilgang til partidatafelt og attributter,
og inneholder tilleggsopplysninger
om partistyrte produkter i
labeldesignen.
• Automatisk fletting av data fra
eksterne etikettdesignverktøy
uten behov for å endre koder.
• Visningsverktøy for visning og
kontroll av alle etiketter som
skrives ut i ERP-systemet.
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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.

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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Kontakt EG på tlf. 95 73 64 97 eller
salg@eg.no, eller les mer om EG WHS
Label Extension på www.eg.no og
Microsoft AppSource.

