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 Produktkonfigurator i 
Navision XAL 

 
Produktkonfigurator i Navision XAL er et oplagt 
værktøj til virksomheder, der producerer til ordre, 
og som ønsker at forenkle salgs- og 
samlingsprocesserne. Blandt nøglefunktionerne i 
Produktkonfigurator er: 
 
• Konfiguration af produkter, som er baseret på 

individuelle salgsordrer 
• Integration mellem salg, lager og 

produktionsmodulerne 

Forenkler salget af produktion-til-ordre 
Produktkonfigurator fungerer i princippet som en 
wizard. I praksis fungerer den sådan, at brugeren 
(typisk en sælger) leder hver kunde gennem et 
sæt prædefinerede spørgsmål. Ud fra svarene 
danner systemet en komplet ordre, som er 
relateret til styklister og ruter. 
 
For at konfigurere et givet produkt behøver man 
blot indtaste de spørgsmål og de 
konfigurationsmuligheder, som der kræves for at 
samle det færdige produkt. Produktkonfigurator 
er brugervenlig og kan styres med både tastatur 
og mus. 

Integration mellem salg, lager og 

produktionsmodulerne 
Produktkonfigurator er integreret med Navision 
XAL´s moduler til håndtering af ordrer, lager og 
produktion. Produkt Konfiguratorenkan aktiveres 
fra ordretabellen eller fra lagertabellen. 
Produktkonfigurator kan kun bruges sammen 
med et af de ovennævnte moduler. I visse 
situationer aktiveres den automatisk – 
eksempelvis når systemet fortæller dig, at en 
vare skal konfigureres. Denne meddelelse vil 
systemet give når du indtaster visse varenumre 
på en ordrelinje. 

Produktkonfigurator er udviklet til 
virksomheder, som har valgt en 
produktion-til-ordre strategi. Modulet 
automatiserer alle de processer i 
virksomheden, som er forbundet med at 
håndtere individuelle ordrer og samling 
af de enkelte produkter.  
 
Produktkonfigurator effektiviserer hele 
håndteringen af ordre/produktion, sam-
tidig med at salgsomkostningerne 
minimeres.  
 
Med Produktkonfigurator kan en sælger 
sammensætte en ordre udfra en række 
prædefinerede produktrelevante spørgs-
mål. Svarerne bestemmer kon-
figurationen af det endelige produkt. 
Konfigurationen bruges automatisk til at 
danne styklister og ruter. 
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Integration til salgsmodulet 
Når du beder systemet om at konfigurere en 
given vare, vil systemet automatisk hente 
konfigurationen fra ordrelinjen. 
Produktkonfigurator kan også blive aktiveret fra 
den menu, man befinder sig i. Lige så snart du 
har indtastet de elementer, som produktet skal 
sammensættes af, vil Produktkonfigurator give 
forslag til en stykliste samt produktionsrute. Du 
kan ændre sammensætningen af elementer når 
som helst – det kræver blot at du genstarter 
Produkt Konfiguratoren. Du har altid adgang til 
tidligere konfigurationssvar. 
 
Du kan opsætte konfigurationsparametre for 

følgende: 
• Beregning af salgs- og kostpris baseret på 

priserne på råvarer og operationer 
• Oprettelse af nye varenumre i separate 

nummerserier 
 
Du kan opsætte separate nummerserier for salg, 
tilbud og ordrer. Når ordren godkendes, ændres 
varenummeret automatisk fra 
tilbudsnummerserien til ordrenummerserien. Hvis 
du vælger ikke at opsætte nummerserier til dette 
formål, vil systemet gemme konfigurationssvar 
og konklusioner sammen med ordrelinjen. 
Stykliste og rute dannes når du tilføjer en 
produktionsordre til salgslinjen. 

Integration til lagermodulet 
Du kan re-konfigurere en tidligere konfiguration 
af en vare fra lagertabellen. Du har overblik over 
de svar, som er afgivet til 
konfigurationsspørgsmålene, og du kan ændre 
disse svar i forbindelse med en ny konfigurering. 
Du kan også danne nye tilbud og 
ordrevarenumre. 

Integration til produktionsmodulet 
Stykliste og ruter oprettes på basis af den 
information fra konfigurationsspørgsmål og - 

svar. Herefter dannes produktionsordrer på basis 
af salgsordren ved at vælge "Produktion" i 
menuen. 

Dette kan gøres på følgende måde: 
• Ved at kopiere en konfigureret vares stykliste/ 

rute. Denne fremgangsmåde bruges i 
forbindelse med et salgstilbud eller 
ordrevarenumre. 

• Ved oprette en stykliste/rute på basis af den 
konfigurerede information. Denne 
fremgangsmåde bruges, når du ikke 
anvender et tilbud eller ordrevarenumre. 

 
 
  
Navision XAL –  
en integreret virksomhedsløsning 

Alle moduler i Navision XAL er tæt integreret og 
arbejder sammen for at danne din virksomheds 
pulsslag. Navision  
 
Læs mere om Navision XAL integrerede 
virksomhedsløsning i de øvrige brochurer. 
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