
Nyt i Microsoft 
Dynamics NAV 2017

Microsoft Dynamics NAV 2017 er en bruger- 
venlig virksomhedsløsning fra Microsoft, 
som er nem at implementere og styrker 
dine forretningsambitioner.



Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017

Som en del af Office 365
Vær up-to-date med alle dele af din forretning. Dynamics 
NAV og Office 365 er et stærkt team! Du kan nemt samar-
bejde med kunder og leverandører direkte fra Outlook.  
F.eks. kan du let kombinere Dynamics NAV data med Office- 
værktøjer som Outlook, Microsoft Bookings eller Excel.

Med den forbedrede integration kan du hurtigt oprette  
kunder, leverandører, tilbud og fakturaer – alt sammen uden 
at forlade Outlook. Du kan også give dine dokumenter et 
professionelt udtryk gennem Word. Det tætte samspil betyder, 
at du sparer tid, øger kvaliteten og giver dine kunder en 
bedre oplevelse.

I Dynamics NAV 2017 er enkelthed og samarbejde i centrum. Dynamics NAV 2017 
tilbyder både væsentlige forbedringer af selve løsningen, såvel som dybere 
integration til Office 365 og PowerBI. 

Få overblik over de nye muligheder og kontakt din Microsoft Dynamics partner for 
mere information og en personlig demonstration.



Kom hurtigere i gang
Opsætning og konfiguration er blevet nemmere. Spar tid 
og undgå unødvendige manuelle processer med den nye 
guide, der hjælper dig med at importere data og klargøre 
integration til Office 365. Alt i alt en forenklet brugerople-
velse, der bygger på et præ-defineret setup og begrænset 
behov for manuel interaktion.  

Brug guiden til at føre dig sikkert gennem de forskellige 
opsætningsscenarier. Det gør det enklere og strømliner  
dine opgaver. F.eks. kan guiden hjælpe med at opsætte 
workflows eller oprette et nyt regnskabsår.

Du kan også, med den forbedrede likviditetsstyring, nemt 
definere og tilpasse regler for dit cash flow forecast. Data 
samles fra de forskellige moduler og giver dig det fulde 
overblik.



Forbedret CRM oplevelse på farten
Det har aldrig været nemmere, at løse opgaverne når du er på 
farten. Takket være den forbedrede CRM (customer relationship 
management) oplevelse kan du klare det hele fra din tablet eller 
mobiltelefon.

At give kunderne en god oplevelse bliver nemmere – og du 
mere effektiv. Fra f.eks. din mobiltelefon kan du gøre brug af det 
nye rollecenter til Salgs- & Relationsstyring. Det forenklede CRM 
understøtter både håndtering af emner og interaktioner, samt 
salgsmuligheder. Du kan bl.a. bruge den forbedrede interaktions- 
log til at registrere aktiviteter fra din telefon eller mails via Office 
365.

Arbejder naturligt sammen med Dynamics CRM
Med Microsoft Dynamics NAV 2017 forbedres det tætte samspil med Microsoft Dynamics CRM yderligere.  
Bedre brugeroplevelse og stærkere procesunderstøttelse med integration til Dynamics CRM online.

Brug den nye guide til nemt at føre dig igennem opsætning af integration til Dynamics CRM, Så du kan dele 
oplysninger med Dynamics NAV 2017. På Dynamics CRM-siden hjælper guiden med at foretage integrationen  
til Dynamics NAV helt automatisk.

Du kan være helt sikker på, at dine data altid er synkroniserede og up-to-date. Det gælder bl.a. for valuta, 
enheder, varer og ressourcer.  Du kan f.eks. holde dine priser og vareoplysninger opdaterede i Dynamics CRM 
ved at oprette en prisliste, der trækker oplysninger fra Dynamics NAV.
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Forbedret brugeroplevelse
Dynamics NAV 2017 rykker brugeroplevelsen endnu et skridt 
opad! Simpelthen mere enkelt og mere produktivt!

Du kan nå endnu mere med det browser-baserede interface. F.eks. 
kan du skifte mellem traditionel listevisning eller i et webshop- 
format med billeder. Med guider kan du lave nye koncepter eller 
bare forenkle indtastning. I webklienten kan du benytte de popu-
lære genveje, klik f.eks. Escape for at lukke et vindue, eller F5 for at 
genopfriske oplysningerne på siden (uden at opdatere det hele). 

Du kan også benytte den procesorienterede notifikations-guide, 
der hjælper dig med at gennemføre de opgaver, som du arbejder 
på. Med den nye guide kan selv uerfarne brugere udføre kompli-
cerede opgaver – og det uden at give køb på fleksibiliteten. Ændrer 
processerne sig, så kan guiden følge med. F.eks. kan Dynamics 
NAV partnere designe nye notifikationsmodeller, der passer til din 
forretning.

Arbejder du med sager (projekter) så er det også blevet nemmere! 
Bedre overblik, enklere at arbejde med, kort sagt mulighed for en 
bedre projektstyring. F.eks. er oprettelse af nye sager og registrering 
af timer blevet hurtigere med den nye sagsguide. Fra det optime-
rede Projektlederrollecenter er der nem adgang til igangværende 
sager, beslutningsinformation og de daglige værktøjer. 



Forbedringer i Finans
Bedre indblik i forretningen og nye skabeloner til 
den regnskabsmæssige rapportering. Med de nye 
kontoskemaer reduceres behovet for opsætning. 
Det gør det både hurtigere og nemmere, at opbyg-
ge de rapporter du har brug for, og kan give dig 
vigtig øjebliksinformation omkring virksomhedens 
performance. 

Rapportering er generelt blevet nemmere med de 
nye kontokategorier, der hjælper med at strukturere 
din kontoplan.

Også betalingshåndtering er mere effektiv med 
Dynamics NAV 2017. Du kan nu håndtere betalinger 
og bankkontoafstemning i samme proces, hvor du 
matcher alle transaktioner, bogfører og udligner på 
én gang.

Cortana Intelligence
Med Cortana Intelligence kan du gøre brug af histo-
riske data til at forbedre dit salgsforecast, styre din 
lager-beholdning og samarbejde med dine kunder.

Baseret på dit forecast hjælper salgs- og lager-
funktionalitet dig med at spare tid på din behovs-
planlægning og effektiviserer samarbejdet med 
leverandørerne.

Du kan være sikker på, at du arbejder med det bedst 
mulige udgangspunkt! Baseret på Machine Learning 
(selvlærende algoritmer) analyseres resultaterne 
grundigt igennem og giver dig et beslutningsgrund- 
lag af højeste kvalitet.
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Indbygget PowerBI
Dynamics NAV 2017 tilbyder nu indbyg-
get PowerBI og giver dig mulighed for 
at se diagrammer og rapporter direkte i 
dit rollecenter.

Hold dig informeret og up-to-date med 
PowerBI rapporter og KPI-elementer 
(key performance indicator), der er 
nemme at dele på tværs af organisa-
tionen. Det kan f.eks. være status på 
ordrer eller varer.

Med PowerBI får brugere mulighed for 
selv at oprette rapporter på en hurtig 
og sikker måde. Det giver et bedre 
beslutningsgrundlag.

Styr på lageret
Du kan organisere og klassificere dine varer, som du 
vil. Søgning i dit varekatalog er nemt og hurtigt, og 
du får kun vist det, du har behov for.

Med de nye muligheder for selv at oprette vareegen- 
skaber kan du tildele værdier, der passer til dine behov. 
Det hjælper både med at optimere varehåndtering 
og oprette salgs- og købsbilag hurtigere. Vareegen-
skaberne har du fuldt overblik over via faktabokse, 
på varekort eller lister. Med de nye egenskaber 
bliver det kort sagt mere effektivt at udføre de op-
gaver, der har med varer at gøre.

Definer dine egne varekategorier og tildel vare-
egenskaber til dem. Så nedarver varer automatisk 
de rigtige værdier. Det sparer tid, sikrer det rigtige 
datagrundlag og optimerer f.eks. præsentation af 
varer på en webshop.

E-services 
Gør det nemmere for dine kunder at betale fakturaer online via betalingsservices som f.eks. PayPal. Du kan 
indbygge direkte links til betaling af fakturaer og understøtte forskellige betalingsformer, både kreditkort og 
betalingsservices.

Håndtering af indgående bilag via OCR (optical character recognition) er også forbedret og hjælper med at holde 
styr på bl.a. varer du får hjem. Dynamics NAV 2017 kan nu læse og håndtere f.eks. fakturaer på linjeniveau og 
du kan visuelt følge med i processen. Du kan faktisk ”træne” OCR-funktionaliteten til at blive bedre (via Lexmark 
invoice capture service).
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Extensions
Tilpas din Dynamics NAV uden at ændre på selve basisløsningen. Så bliver det nemmere at implementere, 
administrere og opdatere tilpasninger fremadrettet.

Installation af extensions (udvidelsespakker) kan klares med få klik. Det er nemt at se, hvad de indeholder, som 
f.eks. navn, beskrivelse, version, udgiver og relaterede links.

Fra den indbyggede Extension-oversigt har du et fint visuelt overblik, og du kan herfra nemt installere extensions 
efter behov.

www.microsoft.com/nav

