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Glæd jer til version Q1 af, der vil være tilgængelig for download, når i modtager dette nyhedsbrev. 

Q1 versionen er spækket med en række nyheder, der gør NAVEKSA løsningerne til et endnu stærkere 

værktøj til optimering af din produktion og logistik. 

Nyhederne i de enkelte moduler, er i hovedpunkter: 

 

SHOPFLOOR 

1. Opsætning af klienten foregår nu fra selve klienten, første gang du starter den. Password er i 

den nye version krypteret, og vil ikke være synlig i konfigurationsfilen. 

2. Papirløs kommunikation mellem arbejdscentre og planlægning gennem anvendelse af stanard 

NAV noter. Operatøren kan nu sende en besked tilbage til planlægningen omkring operationen 

direkte fra skærmen. Beskeden vil derefter være synlig på den pågældende operationsordre i 

Navision, eller på skrivebordet i Navision, hvis beskeden er adresseret til en bestemt person. 

3. Variabelt materialetræk blev muligt fra Q4-versionen, men er nu blevet endnu mere fleksibel. 

Der kan fra Q1 – versionen trækkes materialer i forhold til produceret antal, og ikke som hidtil i 

forhold til planlagt antal. Dette sikrer, at der kun trækkes de materialer fra lageret, der aktuelt 

er anvendt, og forbedrer dermed din lagerstyring. 

4. Et skridt i samme retning er, at du nu valgfrit kan ændre lagerplacering i klienten, både af 

færdigt antal og forbrugt antal, hvis det afviger fra det planlagte. Dette medvirker ligeledes til 

en væsentlig styrkelse af logistikken. 

5. Lot- og serienummerstyring er opdateret, så der nu automatisk kan tildeles lot og serienumre 

fra klienten, svarende til den funktionalitet, der findes i Navision. 

6. Fleksibel fordeling af tid ved pauser og delafmelding ved samproduktion. 

7. Op til 10 valgfrie felter kan nu tilføjes til NAVEKSA Shopfloor klienten. 

8. Vinduet ”Vis mine job” er forbedret med hensyn til information om de job, man aktuel er aktiv 

på. 

9. Mulighed for materialetræk direkte fra ”Output” vinduet. 

10. Forenklet overblik over eventuelle fejlmeldinger. 

11. Mulighed for at opsætte automatisk bogføring af ”Nye kapacitetsposter” og ”Afgangskladden” 

via batch-job. 

12. Oversigten, der viser aktive og inaktive job er forbedret, så kun seneste igangsatte sekvens af 

jobbet vises. 

13. Forbedrede muligheder for visning af tegninger og dokumenter i NAVEKSA Shopfloor klienten, 

så der nu både kan vises dokumenter fra varen, produktionsordren, fra en fast folder, eller en 

kombination heraf.  

14. Derudover er der foretaget en mængde funktionstilretninger, der forbedrer brugeroplevelser af 

NAVEKSA Shopfloor klienten. 
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ITEM PLANNING 

1. Ved komponentmangel vises bl.a. hvilke produktioner der ikke kan gennemføres. Det 

nye er, at brugeren nu kan få vist hvilken indflydelse komponentmangel kan have på 

salgsordre aktive færdigvarer.  
Altså i form af åbne salgsordrer der ikke vil kunne leveres, eller ikke kan leveres til tiden.  

(end-item sales orders components where used) 
2. Både Vare- og stykliste profilen understøtter nu planlagte tilgange for montageordrer og 

behov for montagekomponenter. 
3. Retursalgsordrer og returkøbsordrer medregnes nu i vareprofilen. 

 

 

 CADCONNECT 

1. Der understøttes nu en funktion for anvendelse af varianter på komponentniveau. 

Anvendes typisk i virksomheder som anvender generiske råvarer mv. 
2. Før automatisk oprettelse af varer og komponenter i NAV, kan man nu overskrive med 

en anden oprettelses-template end angivet i den generelle systemopsætning. 
3. Logikken er generelt strammet op for hvad man logisk kan og ikke kan. Bl.a. at en 

styklistes komponenter kun kan ændres på dette niveau.  
4. Man kan nu arbejde med Produktionsstyklister (Phantom-varer) i oprettelsen. 
5. Der er tilføjet funktion for oprettelse af kostpris for nye indkøbsråvarer og komponenter. 
6. Der er tilføjet en re-nummeringsfunktion ved manuel oprettelse af større datamængder. 
7. Der er tilføjet flere forskellige views af det samlede produktionsgrundlag, Indgår-i mv. 


