EG BATCH INFORMATION DISPLAY
FÖR DYNAMICS 365 FOR FINANCE
AND OPERATIONS

Informerade beslut gällande inköp, försäljning
och förbrukning för dina batchprodukter
EG Batch Information Display
Fördelar:
• Förenklar inköps-, försäljningsoch förbrukningsprocesser för
batchvaror.
• Se information från flera batcher i
en samlad översikt.
• Möjliggör snabbare processer och
bättre beslutsfattande.
• Standardöversikter stödjer typiska
roller och vanliga processer i din
verksamhet.
• Enkelt att skapa personliga
översikter, vilket stärker den
enskilda produktiviteten.
• Minska avfallet genom försäljning
och förbrukning av artiklar där
förbrukningsdatumet snart passeras.
• Uppfyll kundförväntningarna kring
produktegenskaperna hos varor
som de köper av dig.

EG www.eg.se

För företag som arbetar med batchkontrollerade produktionsprocesser
behöver beslut avseende inköp, försäljning och förbrukning av
enskilda batcher ofta fattas baserat på detaljerad information om
batcherna i fråga.
I Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations distribueras
batchinformationen genom hela lösningen, vilket gör det svårt
och tidskrävande att få en översikt över denna information.
Med batchinformationsvisningen kan du se standardbatchvärden
och värden för batchegenskaper från flera batcher i en enda
översikt, spara tid och resurser samt möjliggöra mer informerade
verksamhetsbeslut.

Förenkla tillgängligheten för samlad batchinformation
När kundordrar ska uppfyllas, förbrukning av halvfärdiga material ska planeras
eller vid hantering av inventeringsnivåer för batchbaserade produkter fattas
ofta beslut om vilka specifika batcher som ska användas baserat på
standardbatchvärden och värden för batchegenskaper för batcherna i fråga.
Med batchinformationsvisningen kan du definiera vilken information om
batcher och egenskaper som ska visas för enskilda produkter,
produktgrupper eller för alla batchprodukter.
Denna samlade information är sedan tillgänglig i skärmbilder som visar
batchinformation i de områden i systemet som är relaterade till
inventeringshantering och reservationsprocesser. Informationen kan till exempel
användas vid granskning av inventeringslistor för lagervaror, reservering av
batchvaror till försäljning eller produktionsändamål eller när rader ska läggas till
på försäljnings- och produktionsordrar.

»

Flexibel inställning och kontroll av batchinformation
När du visar batchinformation för en produkt eller produktgrupp kan du ställa in
en önskad ”visningsgrupp” för varje släppt produkt som specificerar vilken
information som ska visas och i vilken ordning. Du kan också definiera en
standardvisningsgrupp för ”alla” produkter, som används som standardvisning
när flera produkter med olika visningsinställningar ska visas.
Visningsgrupperna som du definierar kan omfatta alla
informationskombinationer från batchdatafält (såsom utgångsdatum,
tillverkningsdatum, bästföredatum och ursprungsland/-region för batchvaror)
och värden för batchegenskaper som du redan har definierat i systemet (såsom
temperatur, fettinnehåll, vatteninnehåll och koncentration).
Detta möjliggör fullständig flexibilitet när det gäller att säkerställa att den mest
relevanta informationen presenteras genom hela systemet, och i alla inköps-,
försäljnings- och förbrukningsprocesser för att driva en välinformerad
beslutsfattandeprocess.
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Enkel personanpassning av enskilda användarvyer
Dina användare kan enkelt ändra vilken av de tillgängliga visningsgrupperna
som de vill använda som standard för individuella skärmbilder. De kan också
ändra informationen som visas i befintliga visningsgrupper genom att välja att
dölja eller visa någon av de tillgängliga informationstyperna som bättre passar
deras behov baserat på deras specifika roll eller process.

Möjliggör snabbare processer och
bättre beslut avseende försäljning och
förbrukning av batchprodukter genom
aktivering av samlad batchinformation
i hela ditt system.

EG Batch Information Display
Funktioner:
• Byggt för Microsoft Dynamics 365
for Finance and Operations.
• Definiera visningsgrupper för
enskilda produkter och
produktgrupper.
• Visa information från
batchdatafält och befintliga
värden för batchegenskaper.
• Enkel användaranpassning av
standardvisningsgrupp och
anpassning av
visningsgruppsinnehåll per
skärmbild.
• För användning i alla skärmbilder
som kan visa batchdata.

• För användning med både färdiga
varor och halvfärdiga varor.

Dynamics 365 ‒ allt du behöver från en erfaren partner
EG är en av Skandinaviens ledande Dynamics 365-partner. Med en stark ERPoch 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.
Kontakta EG för att få veta mer om batchinformationsvisning – eller för att
diskutera andra affärsutmaningar.
EG är en skandinavisk teknikpartner som erbjuder världsledande digitaliseringslösningar för
offentliga and kommersiella kunder. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att nå sin fulla potential.
Vi försöker nå det målet genom ett konsekvent kundfokus, djupgående branschkännedom och
en förmåga att attrahera och behålla branschledande talanger.
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