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FORRETNINGER PÅ EN BEDRE MÅDE.

Insight Works har specialiseret sig i at levere stregkodesystemer, der arbejder 
problemfrit sammen med Microsoft Dynamics NAV. Sæt vores dokumenterede 
produkter og ekspertise på området til at arbejde for dig, i stedet for at skrive 

dyr og uprøvet kode.
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Gennemprøvede industrielle løsninger

Brug den samme enhed til enhver 
placeringskonfiguration, herunder
ikke-obligatoriske beholdere og styret udvaelgelse
Få realtidsadgang til NAV-lager, beholdning og
produktionsdata på fabriksgulvet med håndholdte 
enheder
Udfør alle beholdnings- og lageroperationer fra 
håndholdte enheder
Scan direkte til salgs- og produktionsdokumenter til ad 
hoc-udvaelgelse
Få parti- og serienumre til enhver transaktion
Brug licensplader til at strømline lageroperationer

Beholdnings- og lagerforvaltere befinder sig ofte i en situation, hvor de 
kæmper med ineffektive procedurer på grund af unøjagtige lagertransaktioner 
og tidskrævende manuel sporing. Med Warehouse Insight hører dette 
nu fortiden til. Med understøttelse af alle NAV-placeringskonfigurationer 
og varesporingskonfigurationer, gør Warehouse Insight mobilenhedens 
integration til en lagerindstilling.

Mobil dataindsamling på lageret

www.WMSforDynamics.com

http://www.dmsiworks.dk/
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Eliminer manuel tidsindtastning med stregkodescanning for produktionsordrer, job, samleordrer og 
vedligeholdelse
Registrer operationelle data på fabriksgulvet eller i marken, herunder forbrug, output, affald og kvalitet
Optag ikke-produktiv og ombearbejdningstid for avanceret rapportering
Optag tidspunkt og fremmøde baseret på skiftehold med undtagelsesrapportering
Flerniveau tidskortgodkendelse fra fabriksgulv eller NAV
Beregn automatisk overarbejde og forskelle i skift for integration med lønningssystemer
Adgang via en webbrowser for at aktivere dataindtastning fra mobile enheder i marken eller på 
fabriksgulvet

Shop Floor Insight er en omfattende løsning til stregkodet tidtagning, felt-
service, tidspunkt og fremmøde og medarbejdertidsstyring.

Dataindsamling på fabriksgulvet

www.ShopFloorforDynamics.com

Gennemprøvede industrielle løsninger

Shop Floor Insight integrerer direkte med NAV for at fange arbejdsproces og materialeforbrug i 
realtid, hvilket i særdeleshed reducerer indsatsen for at styre produktion og jobdata.

http://www.dmsiworks.dk/
https://www.dmsiworks.com/products/shop-floor-data-collection/
https://www.dmsiworks.com/products/shop-floor-data-collection/
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Gennemprøvede industrielle løsninger

Udfør nemt manuelt indtastede eller stregkodede 
beholdnings- og cyklusoptællinger
Automatisk afstemning og indsendelse af forskelle 
mellem partier eller serienummer
Prædefinér tælleark eller lad brugerne gennemføre ad-
hoc beholdningsoptællinger.
Opret formelle genoptællingsark for at spore 
optællingsproblemer og -løsninger
Behold historisk statistik over tidligere optællinger for at 
vurdere trends og præstationer
Understøtter alle placeringskonfigurationer, fra ikke-
obligatoriske beholdere til styret udvaelgelse med 
lagervaresporing
Til ikke-stregkodede optællinger tillades flerbruger 
manuel indtastning og evnen til at tilføje til 
optællingsark på samme tid

Hvorfor skal man gøre de fysiske lageroptællinger sværere, end de er i 
forvejen? Avanceret beholdningsopgørelse gør det muligt for lagerforvaltere at 
forenkle beholdnings- og cyklusoptællinger med omfattende dataindtastning, 
afstemning, bogføring og analyseværktøjer.

Beholdningsstyring

ADVANCED
INVENTORY
COUNT

www.InventoryforDynamics.com
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Gennemprøvede industrielle løsninger

Integreret forsendelse

Gør kedelige og fejlbehæftede forsendelsesopgaver mere enkle ved 
problemfrit at integrere Dynamic Ship i dit Dynamics NAV ERP-system. 
Medarbejdere på fabriksgulvet vil reducere manuelle indtastningsfejl ved 
at scanne pakker direkte ind i Dynamics NAV. Du vil opnå kontante og 
tidsmæssige besparelser ved at arbejde direkte med flere fragtselskaber.

• Besparelser på lageret fra strømlinede processer, 
der giver information i realtid

• Detaljeret pakkehåndtering
• Forbedret nøjagtighed i forsendelsesgebyrer 

baseret på den faktiske pakkevægt
• Fragtmandsintegration med alle større 

fragtselskaber, herunder UPS og FedEx
• Enkel NAV-grænseflade med scanningsupport
• Fuldt integreret med Insight Works Mobile WMS
• Funktionalitet på et prisniveau, som SMV’er har 

råd til

Lavere forsendelsesomkostninger
Realtidspriser sikrer korrekt valg af 
transportservice og præcis kundefakturering.

Håndholdt integration
Udnyt NAV-terminaler til at bygge og scanne 
pakker og generere etiketter og priser direkte 
fra transportører.

Nøjagtig. Troværdig. Pålidelig.
Dynamic Ship leverer serviceoplysninger om 
fragtoperationer og priser baseret på pakkens 
vægt, dimensioner og destination via direkte 
forbindelse til fragtselskabet via internettet, så 
du kender den mest aktuelle information inden 
afsendelser.

Du skal blot klikke og vælge!
Giv tilbud på fragtpriser, mens du tager imod 
en ordre og send automatisk ændringer til 
salgsordren.

www.ShippingforDynamics.com

http://www.dmsiworks.dk/
https://www.dmsiworks.com/products/integrated-shipping/
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Salgssted

Gennemprøvede industrielle løsninger

Counter Sales er en billig og brugervenlig 
salgsstedsløsning, der er indbygget direkte i 
Dynamics NAV og Dynamics 365, som gør det 
muligt for organisationer hurtigt og nemt at tilføre 
detailkapacitet til deres system. Counter Sales 
er fyldt med alle de funktioner, du forventer af 
et kraftigt salgsstedssystem, men i en enkel og 
omkostningseffektiv pakke.

Konfigurer pristilbud

Gør dig bedre til præcist at give tilbud på 
produkter, som har flere potentielle muligheder og 
konfigurationer. Opret saml-til-ordre-konfigurationer 
direkte fra tilbud og ordrer, eller lav præcise 
produktionsmaterialefakturaer til mere komplekse 
produktionsmiljøer ved hjælp af NAV Sales 
Configurator fra Insight Works.

Industrial POS

http://www.dmsiworks.dk/
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Gennemprøvede industrielle løsninger

Dokument træk og slip

Planlægning og skemalægning

NavXtender

NavXtender fra Insight Works er et gratis 
værktøj, der gør det muligt for brugere at 
vedhæfte dokumenter til enhver Microsoft 
Dynamics NAV-post med simpelt træk og 
slip. Med NavXtender kan du nemt knytte 
kunde-PO’er til ordrer; fakturaer til PO’er; 
kvalitetsdokumenter til kvitteringer; eller enhver 
anden fil til ethvert kort i NAV.

MxAPS transformerer produktionsplanlægning og skemalægning fra at være 
unøjagtig og tidskrævende opgave til en responsiv, gentagelig og yderst 
nøjagtig beslutningsstøtteaktivitet. 
 
I nutidens særdeles omskiftelige og yderst konkurrencedygtige produktionsmiljø skal 
produktionsplanlægnings- og skemalægningssystemer tilbyde dig at kunne reagere på uforudsete 
begivenheder og produktionrealiteter uden 
at skulle give køb på hårdt tilkæmpede 
effektivitetsfordele. MxAPS er nøglen til 
responsivt og.

• Forbedre kundeserviceniveauet ved at 
producere mere realistiske produktionsplaner

• Åbne op for indtjeningspotentiale ved at 
forbedre udnyttelsen af ressourcer og udstyr

• Minimere produktionsomkostninger
• Reducere igangværende arbejde,
• Færdigvarebeholdning og leveringstidspunkter

http://www.dmsiworks.dk/


Om Insight Works
Insight Works er førende inden for forbedring af operationel produktivitet 
gennem effektiv implementering af tilføjelser til Microsoft Dynamics ERP-
forretningssystemer. Insight Works har fokuseret deres indsats på at hjælpe 
produktions, lager- og distributionsselskaber med at få mest muligt ud af 
Microsoft Dynamics ERP.

Guldcertificeret
Vi er stolte af at leve op til de strenge 
standarder, som Microsoft Gold ERP-
certificering kræver, da det siger noget 
om vores evne til at udvikle produkter i 
verdensklasse, der har en positiv indvirkning 
på vores kunder.

Altid opdateret
Ligesom Microsoft Dynamics udvikler sig, 
således gør også vores produkter. Du og dine 
kunder kan være sikre på, at I arbejder med de 
sidste nye værktøjer, der afspejler den nyeste 
ERP-teknologi.

Europa
Kingsfordweg 151
Amsterdam, Netherlands
1043 GR

Telefon: +31 (0)20 491 9887
info@dmsiworks.dk
  

Kontakt Insight Works

Få vores domæne ekspertise til at arbejde 
for dig
Insight Insight Works har stor erfaring med 
at udvikle produktivitetsløsninger til kunder i 
fremstillings- og distributionsindustrien. Det er 
det, vi har forstand på, og som vi er gode til. 
Baseret på vores erfaring og feedback fra branchen 
har vi udviklet en samling tilføjelser til Microsoft 
Dynamics, der fremmer drifts-effektivitet fra 
fabriksgulvet til bestyrelseslokalet.

Vi har været der
Fordi vi har været på begge sider af 
implementeringsoplevelsen, forstår vi de unikke 
behov hos alle brugere. På Insight Works er 
vores “fabriksgulv til øverste etage”-tilgang det, 
der gør vores medarbejdere og vores produkter 
så responsive.

Nordamerika
Suite #102, 5661-99 Street NW
Edmonton, Alberta
Canada T6E 3N8

Trykt i Canada

https://twitter.com/dmsinsightworks
https://www.linkedin.com/company/insight-works
https://www.youtube.com/channel/UCgBgsKb7ehPnibr4Ku0asrQ

