EG WHS LABEL EXTENSION
FÖR DYNAMICS 365 FOR FINANCE
AND OPERATIONS

Optimera och förenkla din etikettdesign med
åtkomst till viktiga batchstamdata
EG WHS Label Extension
Fördelar:
• Spara tid och resurser med
optimerad etikettdesign.
• Minska antalet etikettlayouter du
behöver ta fram.
• Garantera korrekt data genom
referenser till batchdata från ditt
affärssystem.
• Inga krav på teknisk expertis.
• Snabb kontroll av etikettlayouter
med förhandsvisning.

Formgivning och utskrift av etiketter är en viktig affärsfunktion.
Utan åtkomst till viktiga batchdata kan det krävas mycket
manuellt arbete som både tar tid och riskerar att ge upphov till
fel. När du formger etiketter med hjälp av ett externt verktyg
måste du dessutom ofta anpassa koden efter att du kopierat den
till din Dynamics 365-applikation.
EG WHS Label Extension underlättar hanteringen väsentligt genom sömlös
åtkomst till batchstamdata i affärssystemet. På så sätt kan du ta fram
etikettdesigner som svarar exakt mot dina affärsbehov. Du kan också
skapa flera olika etiketter från en enda design.
Korrekt data och sömlös åtkomst till batchdata
EG WHS Label Extension fungerar sömlöst med Microsoft Dynamics 365 for
Finance and Operations och hjälper dig att optimera arbetet med
etikettdesign. Lösningen utökar standardfunktionerna för dokumentflöden
och garanterar korrekt data genom referens till viktiga batchstamdata för
alla batchkontrollerade produkter. Du kan sedan inkludera den
informationen i dina etikettdesigner.
Spara tid och resurser med optimerad etikettdesign
Skapa etiketter på en bråkdel av tiden med WHS Label Extensions intuitiva
och välbekanta gränssnitt. Kopiera bara etikettdesignen från ditt externa
formgivningsverktyg till Dynamics 365, så hämtar EG WHS Label Extension
automatiskt data från rätt batchdatafält utan att du behöver göra några
särskilda anpassningar eller ha någon teknisk expertis på området.
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Förbättra driftseffektiviteten med förhandsvisning av dina etiketter
Gör snabbt ändringar i tidigare etikettlayouter och förhandsgranska dem
allt eftersom. Med WHS Label Extension kan du se färdiga etiketter med
layout och stamdata direkt i Microsoft Dynamics 365 när de skapas av
systemet.
Få meddelanden om status för etikettutskrift i realtid
I ett globalt nätverk med ett kontinuerligt produktionsflöde kan en mängd
etiketter skrivas ut på ett stort antal skrivare varje dag. WHS Label
Extension har ett inbyggt granskningsverktyg som ger överblick över alla
etiketter som skrivs ut från ditt affärssystem genom ändamålsenliga
statusmeddelanden i realtid. När Dynamics 365 skapar en ny etikett går
det att öppna en flik som visar etiketten med specifik data, så att du
snabbt kan kontrollera design och innehåll.
EG och Dynamics 365 ‒ allt du behöver från en erfaren partner
Kontakta EG för att få veta mer om hur EG WHS Label Extension kan
hjälpa dig att formge etiketter som svarar exakt mot ditt företags behov –
eller för att diskutera andra utmaningar i verksamheten.

EG WHS Label Extension
Funktioner
• Byggt för Microsoft Dynamics 365
for Finance and Operations.
• Sömlös integration med dina
dokumentflödesprocesser.
• Kom åt batchdatafält och attribut, och lägg till uppgifter om
batchkontrollerade produkter i
etikettdesignen.
• Automatisk integration av data
från externa etikettverktyg utan
att anpassa koden.
• Granskningsverktyg för att visa
och kontrollera alla etiketter som
skrivs ut från ditt affärssystem.
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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.

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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