EG ADVANCED CUSTOMER APPROVAL
FÖR DYNAMICS 365 FOR FINANCE
AND OPERATIONS

Optimera sälj- och uppfyllandeprocesser med
moderna funktioner för kundgodkännande
EG Advanced Customer Approval
Fördelar:

Med komplexa produktportföljer, exklusiva kund- och private
label-avtal samt snäva import- och exportregler är det avgörande
att du har full kontroll över vilka varor du säljer till vilka kunder.

• Optimera dina processer för
försäljningsordrar,
försäljningsofferter och
försäljningsavtal.

EG Advanced Customer Approval för Microsoft Dynamics 365 for
Finance and Operations innehåller funktioner som gör att du kan
definiera vilka kunder och vilka länder du kan sälja enskilda
artiklar till, och under vilka villkor.

• Basera produktvalet på
omfattande produkt- och
kundspecifik information.
• Efterlev krav, avtal och policyer
som gäller företag och kunder.

• Dokumentera dina försäljnings- och
uppfyllandevillkor i förhållande till
dina kunder fullt ut.
• Integrera komplex prissättningslogik
i försäljningsprocessen.

Få fullständig kontroll över dina försäljnings- och leveransvillkor
Utan tillräcklig överblick och kontroll riskerar du att uppfylla kundordrar med
produkter som inte är lämpliga. Till exempel kanske enskilda produkter tillverkas
som en del av en annan kunds private label-avtal. Eller kanske de kräver exporteller distributionsgodkännande baserat på kundens land eller region. Du kanske
även har egna preferenser kring vilka av dina anläggningar som du levererar
produkterna ifrån, och till vilket pris.
Med EG Advanced Customer Approval kan du uppfylla kundordrar med tillförsikt,
baserat på omfattande information, såsom:
•
•
•
•
•

Kundens land/region
Produkttillverkaren och tillverkningsanläggningen
Slutkundens förväntade destinationsland
Dina egna anläggnings- och lagerpreferenser
Tidsperioden som ordern ska uppfyllas inom

Varje kombination av det som nämndes ovan kan tilldelas ett unikt ”ACA ID” för
att garantera att endast giltiga alternativ kan väljas när du uppfyller ordrar för en
specifik produkt.
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Du kan även definiera ett specifikt ”Primary ACA ID”. Om sådant har definierats
kommer denna kombination av parametrar att användas som standard i
försäljningsorderprocessen om flera ID:n existerar vilka kan uppfylla den specifika
förfrågan.
Flexibel mall hjälper till att garantera efterlevnad
En flexibel mall för godkännande hjälper till att garantera att endast ACA-register
som är godkända kan användas i order- och försäljningsprocessen. Rullistor kan
begränsas för att endast visa godkända försäljningsalternativ för produkter, och en
varning kommer att genereras om en icke-godkänd kombination av parametrar
har valts så att generering av försäljningsorder kan blockeras.

Optimera dina processer för
försäljningsordrar, försäljningsofferter
och försäljningsavtal, dokumentera
försäljnings- och uppfyllandevillkor samt
anpassa med policyer och avtal för
företag och kunder.

EG Advanced Customer Approval
Funktioner:
• Byggt för Microsoft Dynamics 365
for Finance and Operations.
• ACA ID-definiering för enskilda
produkter.
• ACA ID-definiering för enskilda
kunder, eller för flera kunder med
delade parametrar.
• Autoval av Primary ACA ID.

Dokumentera dina försäljningsvillkor fullt ut
EG Advanced Customer Approval inkluderar automatiskt ACA ID-information när
försäljningsorderrader, försäljningsofferter och försäljningsavtal skapas och skrivs
ut. Det gör att du fullt ut kan dokumentera villkoren som de har skapats under,
och hjälper till att garantera att du uppfyller krav, avtal och policyer som gäller
företag och kunder.
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Informerar och vägleder din inköpsprocess
Om både EG Advanced Customer Approval och EG Advanced Vendor
Management finns installerade i din miljö kommer information från relevant
Advanced Vendor Management ID att finnas tillgänglig för att stödja skapandet av
inköpsrader som har skapats med hjälp av ett ACA ID.
EG och Dynamics 365 ‒ allt du behöver från en erfaren partner
EG är en av Skandinaviens ledande Dynamics 365-partner. Med en stark ERP- och
CRM-grund och djupgående it-kunskaper kan vi erbjuda experthjälp för allt från
hårdvara, infrastruktur, hosting, support och service till ledning och
processrådgivning. Våra erfarna konsulter hjälper dig att hitta lösningar på aktuella
utmaningar och att förverkliga framtidsplaner.

• Inkludering av ACA-information i,
till exempel, försäljningsorderrader
och tryckt dokumentation.
• Filtrering för att endast visa
godkända ACA ID i offert-, avtalsoch beställningsprocessen.
• Triggervarningar, eller blockering av
skapande av försäljningsorderrader
för icke-godkända kunder.
• Lista över godkända kunder efter
produkt, och lista över godkända
produkter efter kund.

Kontakta EG för att få veta mer om EG Advanced Customer Approval – eller för att
diskutera andra affärsutmaningar.
It-løsninger, der styrker din forretning og matcher din branche
EG er blandt Skandinaviens førende leverandører af it-løsninger, der skaber forretningsmæssig
værdi for både små og store virksomheder. Vi har mere end 1.800 medarbejdere, som med
deres viden og brancheindsigt bidrager til produktivitetsforbedringer hos vores kunder i
Danmark, Norge, Sverige og Grønland.
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