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Skapa produktdokumentation dynamiskt och
få full överblick över dokumentationen
EG Product Documentation
Fördelar:
• Lägg mindre tid och resurser på att
skapa och underhålla dokumentation
• Skapa professionell och strukturerad
dokumentation när du jobbar i
Dynamics 365
• Uppfyll kunders, leverantörers och
myndigheters särskilda krav på
dokumentation
• Ge stöd åt de internationella affärerna
med dokumentation på de
systemspråk som stöds
• Utöka standardfunktionerna för
dokumenthantering i Dynamics 365
• Ange flexibel dokumentåtkomst och
underlätta de dagliga processerna

Det är tidskrävande att skapa och underhålla alla dokument som
behövs för att stödja dina produkter och processer och uppfylla kraven
från kunder, leverantörer och myndigheter. Det är också svårt att ge
medarbetarna samlad överblick över dokument, filer och anteckningar
som finns i systemet.
EG Product Documentation löser båda dessa utmaningar. Du kan
skapa och skriva ut standardiserade produkt- och batchdokument från
Dynamics 365 och ge användarna överblick över den dokumentation
som har tagits fram eller lagts in i systemet för en viss post i din
datastruktur.
Utforma en flexibel databladsmall för dina produkter
Med EG Product Documentation for Microsoft Dynamics 365 får du en
databladsstruktur och avancerade funktioner som gör att du kan lägga in,
strukturera och underhålla statiska systemdata för råvaror eller färdiga
varor och sedan ta fram dokumentation utifrån dessa.
Du kan skapa flera mallar för en viss produkt och ändra vilket innehåll som
ska ingå beroende på vilken kund varorna produceras åt och vilket land de
ska levereras till.
Skapa professionell och strukturerad dokumentation dynamiskt
Med dessa datamallar som grund kan du dynamiskt skapa och skriva ut tre
olika typer av produkt- och batchdokumentation från Dynamics 365:
datablad, intyg om överensstämmelse och analyscertifikat. Mallen låter dig
styra godkännande- och publiceringsstatus för varje dokument, och tack
vare språkstöd kan du skapa dokument på flera språk efter behov.
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För varje plats kan du se dokument från andra delar av systemet enligt tabellen ovan.

Enklare installation, underhåll och användning av produktdata
Du kan utforma databladsmallar för enskilda produkter eller produktgrupper.
Det minskar kraftigt tidsåtgången för uppsättning, underhåll och validering av
data som används i dokumentationen.
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För varje mall kan du ange vilka dokumenttyper den ska användas till, vilken
information som ska ingå och på vilka språk som respektive dokument ska
skapas. De dynamiskt skapade dokumenten kan sedan godkännas och skrivas
ut, exempelvis direkt från en ny försäljningsorderrad.

• Ange databladsmallar för enskilda
produkter eller produktgrupper
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Flexibel dokumentåtkomst stöder dagliga processer
Med standardfunktionerna för dokumenthantering i Microsoft Dynamics 365
kan du bara komma åt de dokument som är kopplade till en viss post när du
tittar på den. EG Product Documentation låter dig ange vilka standardtyper av
dokument för en viss post som ska gå att se i andra delar av lösningen.

Funktioner:
• Byggt för Microsoft Dynamics 365
for Finance and Operations

• Ändra innehållet i enskilda
dokument baserat på kund och
destinationsland
• Skapa datablad, Batch Certificates
of Conformance (BCOC) och
Batch Certificates of Analysis
(BCOA)

För varje visningsställe kan du skapa flera dokumentgrupper som anger från
vilka delar av Dynamics 365-datastrukturen dokumenten kan visas, vilka typer
av dokumentation (filer, bilder, anteckningar, osv.) som går att se och vilka
dokument som visas, baserat på datum då de skapats.

• Skapa, godkänn och skriv ut
dokument direkt från orderrader

Ge medarbetarna den information de behöver i de dagliga
arbetsprocesserna
Genom att skapa dokumentgrupper kan du ge medarbetarna god överblick
över all dokumentation som finns i systemet för en viss post, vilket underlättar
deras dagliga arbete.

• Definiera vilka dokument som
visas, baserat på datum då de
skapats.

• Ange vilka typer av dokument
som kan visas från olika platser

När exempelvis kvalitetsmedarbetare ska avgöra om en viss produktionsbatch
kan frisläppas kan de få överblick över de dokument, filer, anteckningar med
mera som har bifogats under processen före godkännandet. Från batchposten
kan de exempelvis se valda dokumenttyper från produkter, batchar,
kvalitetsorder, kvalitetsorderrader och resultat för kvalitetsorderrader.

It-lösningar som stärker ditt företag och är anpassade till din bransch
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.
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