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NAVEKSA ITEMPLANNINGIVD
Interaktiv VaredisponeringIVD til Microsoft Dynamics NAV

Et innovativt system til vare- eller stykliste varedisponering og –
simulering i handels- og produktionsvirksomheden

NAVEKSA SHOPFLOORSFS
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De daglige udfordringer

Fordele ved IVD Interaktiv Varedisponering

Kundeordrernes mulige leveringstider skal kunne
bestemmes hurtigt og realistisk.



Central mulighed for at kunne give oplysninger
om hvorvidt dele og produkter kan leveres

De produktionsordrer som er afledt af disse
ordrer og andre bestillinger, skal have fastlagt en
leveringstid og en mængde.



Simulering af forventet lagerudvikling



En klar visualisering af hvad der er disponibelt

Datagrundlaget til håndtering af de nødvendige
ændringer (af dato og mængde) skal behandles
således at disse er gennemskuelige for
disponenterne. De nødvendige ændringer som
er foretaget af disponenten, skal understøttes på
effektiv og bæredygtig måde.



Automatisk hensyntagen til dispositionsregler
ved disponering af varebehovet



Automatiske forslag om handlingsmuligheder
og visualisering af konsekvenserne og for hvad
der forårsager behovet



Effektiv indkøbsplanlægning



Minimering af lagerbeholdningen



Færre ressourcer

Systemets funktioner ved produktion af
handelsvarer

Fordele ved brugen af Interaktiv
Varedisponering

Planlægningsgrundlaget for IVD Interaktiv
Varedisponering er det behov, der bliver forårsaget
af salgsordrerne (eventuelt forecast) og de ordrer
der bruges til at fylde lageret op.



Hurtig og transparent planlægning af 		
leveringstider



Let tilgængelig planlægning af mængde 		
og datoer for de igangværende ordrer 		
og indkøbsordrer, under hensyntagen til den
fremtidige udvikling af lagerbeholdningen



Prioritetsstyring af kundeordrer og 		
indkøbsordrer



Påvisning af beholdningsafvigelser og interaktiv
korrektion



Simulering af på hvilke datoer og i hvilket
kvantum produkter kan leveres

Nettobehovskalkulationen beregner mængder
og datoer til indkøbsforslag ud fra de aktuelle
lagerbeholdninger, ud fra det øvrige materialebehov
og ud fra dispositionsparametre.
NAVEKSA Interaktiv VaredisponeringIVD stiller
på en dynamisk, let tilgængelig måde alle
handlingsforslag til rådighed for disponenten og
indkøberen.
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Systemets funktioner ved styklister og flertins

Fordele ved anvendelsen af NAVEKSA

produktionsordrer

Interaktiv VaredisponeringIVD

Planlægningsgrundlaget for interaktiv vare-



En hurtig og lettilgængelig planlægning af
fremtidige ordrer

disponering er behovsudløserne fra salgsordrene,
prognoserne, de ordrer der skal til for at holde
lagerbestanden og de informationer der kommer fra



En lettilgængelig planlægning af mængder
og datoer for igangværende ordrer og 		

styklisterne.

bestillinger under hensyntagen til den fremtidige
udvikling af lagerbeholdningen

Nettobehovskalkulationen beregner ud fra de
aktuelle lagerbeholdninger ud fra behovet og
dispositionsparametre, både mængder og datoer



Prioritetsstyring af kundeordrer, 			
produktionsordrer og indkøbsordrer

for produktionsordrene samt materiale- og
varebestillinger. (Elementer, som tilgodeser det
opståede behov).



Påvisning af beholdningsafvigelser og interaktiv
korrektur

NAVEKSA Interaktiv Varedisponering leverer
på en dynamisk og lettilgængelig måde alle
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Simulation af mængde og leveringstid ved

handlingsforslag for disponenten. Dette tilgodeser

forespørgsler angående leveringsdygtighed ved

naturligvis også flerniveau styklistestrukturer.

varer og styklisteprodukter

Andre, væsentlige egenskaber
NAVEKSA kan leveres på dansk, tysk og engelsk

NAVEKSA er let forståeligt og intuitivt

Dynamics NAV versionerne 2009 og efterfølgende

NAVEKSA understøtter konfigurationen ved hjælp

understøttes

af set up tjeklister

NAVEKSA ændrer ikke i de bestående NAV-

NAVEKSA er certificeret af Microsoft (CFMD)

programmer og kan således releases
NAVEKSA leveres med detaljeret dokumentation
på dansk
NAVEKSA er blevet udviklet på baggrund af
brugernes behov

05

06

Konceptet bag systemet

Samarbejde med de førende producenter

Konceptet bag NAVEKSA’s Interaktiv
Varedisponerings system er at optimere et
fremragende ERP system (Dynamics NAV), og
dermed at være endnu bedre i stand til at opfylde
brugernes behov for at tackle de daglige krav.

Microsoft som verdens førende leverandør af
teknologi og ERP systemer (Dynamics NAV) og
NAVEKSA forpligter sig i fællesskab til følgende
designprincipper til realisering af Interaktiv
Varedisponering:

NAVEKSA Interaktiv Varedisponering er blevet
udviklet til Dynamics NAV sammen med førende
industrivirksomheder.



Add on‘s som det er hurtigt at lære brugen af



Genialt enkelt at anvende

NAVEKSA’s funktioner anvendes med succes
i mange virksomheder som ”DET MEST
ANVENDTE, DAGLIGE DISPONERINGSSYSTEM”.



Kan tilpasses på en fleksibel måde



En økonomisk kompletløsning



En moderne og sikker investering



Technologi, ERP system og NAVEKSA 		
løsninger er lavet „af samme støbning“

Yderligere NAVEKSA løsninger „Made for
Dynamics NAV“
For produktions og handelsvirksomheder, der
arbejder med Dynamics NAV, giver vores
løsninger en større gennemskuelighed, øget
produktivitet og et mindre ressourceforbrug.
Dette fører til betydeligt lavere produktionsomkostninger og indkøbsomkostninger,
undgåelse af fejl i produktions- og
indkøbsprocessen og dermed til forbedret
konkurrenceevne.

Vi tilbyder IT-løsninger til
INTERAKTIV VAREDISPONERING er et
dialogorienteret beslutnings- og simulationsværktøj
til sikring af leveringdato og varedisposition
(tilgængelighed) som reducerer lagerbeholdningen.

CADCONNECT er en intelligent integration
mellem CAD og produktion /manufacturing
(ERP) system, og det er et dialogbaseret system
til generering af (BOM) styklister og ruter ud fra
konstruktions styklister (BOM’s).
SHOP FLOOR er et interaktivt, papirløst
Shop Floor system som bruges af
produktionsplanlæggeren. Samtidig får
operatøren vist sine ruteoperationer, som
han udfører inden for sin kompetence og
frihedsgrad i overensstemmelse med princippet
om "selvbetjening" (og for hvilke han udfører
dataindsamlingen).
Make to Order (MTO) er et værktøj, der gør det
muligt efter evt. driftsforstyrrelser i produktionen at
foretage de nødvendige ændringer i tidsplanen på
en intelligent og pragmatisk måde iht. principperne
om MTO eller planlægning af flaskehalse.
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Vil du videre?
Reseller

www.naveksa.dk

