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 > Overig
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Microsoft Dynamics NAV
Een bewezen oplossing voor uw bedrijf

Microsoft Dynamics NAV is een oplossing voor 
het automatiseren van uw bedrijfsprocessen welke 
meerdere talen en valuta’s ondersteunt. Meer dan 
100.000 bedrijven over de hele wereld gebruiken 
Microsoft Dynamics NAV voor hun boekhouding 
en	financiële	beheer,	hun	logistieke	processen	en	
overige bedrijfsprocessen. Begin met wat u nu 
nodig heeft en breidt eenvoudig uit naarmate uw 
bedrijf verandert. In de Microsoft-cloud of op uw 
eigen servers: de keuze is aan u.

Microsoft	Dynamics	NAV	met	Office	365	is	de	winnende	combinatie	
voor bedrijven. Wanneer u uw e-mail, agenda en bestanden 
gemakkelijk kunt combineren met de gegevens, rapporten en 
processen	van	uw	bedrijf,	kunt	u	profiteren	van	een	geïntegreerde	
ervaring die andere op zichzelf staande ERP-oplossingen 
nooit kunnen bieden. Biedt iedereen goed overzicht over alle 
projecten op uw teamsite en bekijk gemakkelijk de onderliggende 
gegevens in Microsoft Dynamics NAV. U hoeft helemaal niet naar 
andere toepassingen over te schakelen. Met een consistente 
gebruikerservaring op alle apparaten kunnen uw mensen gemakkelijk 
hun dagelijkse taken uitvoeren, of ze nu op kantoor zijn of onderweg.

Microsoft Dynamics wordt verkocht via een wereldwijd netwerk 
van specialisten in oplossingen, de zogeheten partners oftewel 
resellers. Uw lokale partner stelt de prijs vast en draagt zorg voor 
de implementatie van Microsoft Dynamics NAV al naar gelang uw 
unieke behoeften. Microsoft-partners hebben diepgaande lokale en 
technische	kennis	van	de	specifieke	branchegerelateerde	en	verticale	
vereisten.

EENMAAL INLOGGEN PER DAG PARTNERS MAKEN MKB-BEDRIJVEN 
SUCCESVOLLER

Een bewezen oplossing 
voor uw bedrijf

Partners maken MKB-
bedrijven succesvoller
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The Starter Pack

 The Extended Pack

2. 2.  Hoe u Microsoft Dynamics NAV 2015 kunt aanschaffen

Doorlopende licentie

Met een doorlopende licentie voor Microsoft Dynamics NAV kunnen 
MKB-bedrijven aan de slag gaan met snelle starttools en ingebouwde 
functionaliteit tegen een betaalbare aanvangsprijs. Met een doorlo-
pende licentie voor Microsoft Dynamics nemen klanten een licentie 
op de functionaliteit van de ERP-oplossing en wordt de toegang tot 
die functionaliteit beveiligd door licenties voor gebruikers. 

Abonnementlicentie van serviceprovider

Met de abonnementlicentie van de serviceprovider voor Microsoft 
Dynamics NAV kunnen de kosten vooraf tot een minimum worden 
beperkt door de licentiekosten ‘per gebruiker per maand’ te laten 
lopen. Dit helpt kleine en middelgrote bedrijven aan de slag te gaan 
met lage aanvangskosten terwijl ze direct toegang hebben tot de 
ingebouwde functionaliteit en de snelle starttools.

Beide licentiemodellen zijn ontworpen om het aanschafproces te 
vereenvoudigen. Klanten kunnen kiezen tussen twee typen voor 
gelijktijdige gebruikers: Limited User en Full User, en hebben de optie 
om hun gebruikers toegang te geven tot geavanceerde functionaliteit 
via The Extended Pack.

Microsoft	Dynamics	NAV	is	alleen	verkrijgbaar	via	Microsoft	Dynamics	Certified	Partners.	Deze	VAR’s	(value	added	resellers)	
zorgen voor de planning, implementatie, aanpassing en ondersteuning van de oplossing zodat deze optimaal geschikt is voor de 
specifieke	behoeften	van	de	klant.	Ongeacht	hoe	of	waar	de	software	wordt	geïmplementeerd,	kunnen	klanten	kiezen	of	ze	vooraf	
betalen voor de licenties voor Microsoft Dynamics NAV, of maandelijkse abonnementskosten aan een serviceprovider betalen.

EXTENDED PACK
(OPTIONEEL)

Geavanceerde functionaliteit

CONFIGURATIE
Configuratie en ontwikkeling (NAV)
Toepassingsobjecten (NAV)

FULL USER

Volledige leesbevoegdheid 
Volledige schrijfbevoegdheid

STARTER PACK
(VEREIST)

Financieel beheer en distributie

LIMITED USER

Volledige leesbevoegdheid 
Beperkte schrijfbevoegdheid

3 full users zijn 
inbegrepen

Afbeelding 1: Overzicht voor doorlopende licenties

STARTER PACK

Financiën

Distributie 

Projecten

Productie 

EXTENDED PACK

Professionele 
services

Magazijnbeheer

Afbeelding 2: Starter Pack en Extended Pack: functionaliteit
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THE STARTER PACK 
Kleine en middelgrote bedrijven kunnen snel en voordelig beginnen 
met Microsoft Dynamics NAV 2015. The Starter Pack biedt algemene 
functies voor Financieel beheer, Distributie en Professionele services, 
plus drie full users voor één prijs.

De functionaliteit die is inbegrepen in The Starter Pack helpt klanten 
bij de volgende taken:

 > Controle	over	en	inzicht	in	de	financiën	verkrijgen

 > Inkoop en verkoop van artikelen en materialen

 > Uitbetalen en managen van werknemers

 > Facturabele posten van consultants beheren

 
Voor veel bedrijven is dit het enige licentieonderdeel dat zij nodig 
hebben. 
 
Afbeelding 3: Starter Pack 

 
Opmerkingen: 

Mogelijk zijn er aanvullende softwarelicenties vereist, zoals voor 
Microsoft	Windows	Server,	Microsoft	SQL	Server,	Microsoft	Office	
365	en	Microsoft	SharePoint.	Deze	licenties	zijn	niet	inbegrepen	bij	
The Starter Pack. Voor aanvullende software moeten licenties worden 
aangeschaft volgens de geldende licentievoorwaarden.

Zie Licenties van aanvullende software voor meer informatie.

THE EXTENDED PACK 
Bedrijven die behoefte hebben aan meer geavanceerde 
functionaliteit kunnen een licentie aanschaffen voor het optionele en 
aanvullende Extended Pack. Met The Extended Pack kunnen klanten 
kern	processen	voor	financiën	en	distributie	integreren	met	meer	
uitgebreide functionaliteit zoals:

 >  Productie voor het ondersteunen en beheersen van de 
productieomgeving

 >  Magazijnbeheer ter ondersteuning van de goederen beweging 
binnen de organisatie

 > 	Basisfuncties	voor	Customer	Relationship	Management	(CRM)	
om relaties met klanten en leveranciers te beheren teneinde 
hoogstaande service verlening en ondersteuning te kunnen 
bieden.

De eerste drie Full Users in The Starter Pack krijgen toegang tot alle 
extra functionaliteit

 
Afbeelding 4:  Extended Pack

 

Opmerkingen:

 >  The Starter Pack is vereist voordat The Extended Pack kan 
worden aangeschaft

 >  Bij aanschaf van The Extended Pack wordt de functionaliteit 
uitgebreid tot alle huidige en toekomstige gebruikers van de 
klant.

STARTER PACK
(VEREIST)

Financieel beheer en distributie

3 full users zijn 
inbegrepen

STARTER PACK
(VEREIST)

Financieel beheer en distributie

3 full users zijn 
inbegrepen

EXTENDED PACK
(OPTIONEEL)

Geavanceerde functionaliteit
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3. Overzicht van functionaliteit binnen  
Microsoft Dynamics NAV 2015

Microsoft Dynamics NAV wordt geleverd met een uitgebreide set 
modules welke uitgebreide functionaliteit bieden ter ondersteuning 
van uw bedrijfsprocessen en de productiviteit binnen uw organisatie te 
vergroten..

Klanten van Microsoft Dynamics NAV kunnen kiezen of zij de Starter Pack 
of de Extended Pack implementeren via de Microsoft Windows-client 
voor Microsoft Dynamics NAV, de webclient voor Microsoft Dynamics 
NAV of de Microsoft Dynamics NAV-portal voor Microsoft SharePoint 
(deze	wordt	ook	wel	de	Microsoft	Dynamics	NAV	SharePoint-client	
genoemd),	allemaal	met	gebruik	van	dezelfde	rolindeling.

The Starter Pack is bestemd voor bedrijven die behoefte hebben aan de belan-
grijkste	functies	op	financieel	en	zakelijk	gebied,	zoals	standaardfuncties	voor	finan-
cieel	beheer	(Grootboek	en	Vaste	activa),	standaard	distributie-	en	verkoopbeheer	
(Verkoop,	Inkoop	en	Voorraad)	en	Professionele	services	(Projectbeheer).	Daarbij	
komt nog een uitgebreide set functies voor het genereren van zakelijke inzichten en 
rapporten als integraal onderdeel van het product. Daarnaast wordt de Starter Pack 
geleverd met een brede set tools om de oplossing aan te passen aan de behoeften 
van elke klant en mogelijkheden voor diepgaande integratie via webservices.

The Extended Pack is bestemd voor groeiende bedrijven, bedrijven in het  
middensegment of bedrijven met hoge functionele eisen welke op zoek zijn naar 
een passende oplossing met veel verschillende functies, waaronder Magazijnbeheer  
en Productie. Deze pack wordt geleverd met aanvullende functionaliteit om  
aanpassingen op de software uit te voeren.

Functionaliteit in 
Starter Pack
>  Financieel beheer
>  Customer Relationship 

Management
>  Projectbeheer
>		Configuratie	en	

ontwikkeling
>  Distributie
> Personeelsbeheer
> Talen
>  Overige

Functionaliteit in  
Extended Pack
>  Financieel beheer 

uitgebreid
>  Customer Relationship 

Management uitgeb.
>		Configuratie	en	

ontwikkeling uitgeb.
>  Toelevringsbeheer 

uitgebreid
>  Productie
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Microsoft Dynamics NAV 2015 
Functionaliteit in Starter Pack

Microsoft Dynamics NAV 2015  
Functies in Extended Pack 
(omvat	alle	functionaliteit	in	The	Starter	Pack)

FINANCIEEL BEHEER

PROJECTBEHEER

 √ Standaard grootboek
 √ Toewijzingen
 √ Budgetten
 √ Rekeningschema’s
 √ Consolidatie
 √ Standaard XBRL
 √ Wijzigingslogboek
 √ Cashflowprognose
 √ Standaard vaste activa

 √ Verzekeringen
 √ Onderhoud
 √ Vaste activa – toewijzingen
 √ Herclassificatie
 √ Bankbeheer
 √ Cheques uitschrijven
 √ Bankreconciliatie
 √ Betalingsverwerking

 √ Standaard resources
 √ Capaciteitsbeheer
 √ Kostprijzenbeheer

 √ Budgetten/ramingen
 √ Project beheer

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

 √ Contactbeheer
 √ Taakbeheer
 √ Integratie met Outlook-client

CONFIGURATIE EN ONTWIKKELING

 √ Report Designer (100 Reports)
 √ Table Designer (10 Tables)
 √ Query Designer (100 Query) 

 √  XML Port (100 XML) 
 √  Page Designer (100 Pages)
 √  Code units (10

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT UITGEB.

 √ Classificatie van contacten
 √ Campagnebeheer
 √  Opportunities  

(Pipeline Mangement)
 √ Interactie-/Documentbeheer
 √ E-maillogboek voor MS Exchange

 √ Beheer van serviceorders
 √ Beheer van serviceprijzen
 √ Beheer van serviceartikelen
 √ Beheer van servicecontracten
 √ Planning en verzending

CONFIGURATIE EN ONTWIKKELING UITGEBREID

 √ Table (10 tables)
 √ Pages (100 pages)

 √ Code units (10 units)
 √ XML Port (100 XML)

FINANCIEEL BEHEER UITGEBREID

 √ Divisies
 √ Intercompany-boekingen
 √ Kostprijsboekhouding

Functionaliteit in 
Starter Pack
>  Financieel beheer
>  Customer Relationship 

Management
>  Projectbeheer
>		Configuratie	en	

ontwikkeling
>  Distributie
> Personeelsbeheer
> Talen
>  Overige

Functionaliteit in  
Extended Pack
>  Financieel beheer 

uitgebreid
>  Customer Relationship 

Management uitgeb.
>		Configuratie	en	

ontwikkeling uitgeb.
>  Distributie uitgebr
>  Productie
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Microsoft Dynamics NAV 2015 
Functionaliteit in Starter Pack

Microsoft Dynamics NAV 2015  
Functies in Extended Pack 
(omvat	alle	functionaliteit	in	The	Starter	Pack)

DISTRIBUTIE

 √  Standaard  
debiteuren

 √ Verkoopfacturatie
 √ Verkooporderbeheer
 √  Verkoopfactuurkor-

tingen
 √  Alternatieve  

verzendadressen
 √ Expediteurs
 √  Beheer van ver-

koopretourorders
 √  Verkoopregelkor-

tingen
 √ Verkoopregelprijzen
 √ BTW
 √  Standaard  

crediteuren

 √ Inkoopfacturatie
 √ Inkooporderbeheer
 √  Inkoopfactuurkor-

ting
 √ Aanvraagbeheer
 √  Alternatieve  

adressen voor 
orders

 √  Beheer van  
inkoopretourorders

 √ Inkoopregelkorting
 √ Inkoopregelprijzen
 √ Doorleveringen
 √ Verkopers/inkopers
 √ Standaard voorraad
 √ Meerdere locaties
 √ Voorraadeenheden

 √  Alternatieve  
leveranciers

 √ Assemblage
 √  Overboekingen 

tussen locaties
 √  Artikelvervangingen
 √  Kruisverwijzingen 

naar artikelen
 √  Niet voorraad 

artikelen
 √ Artikeltracering
 √ Artikeltoeslagen
 √ Opslaglocatie
 √ Verzamel orders
 √ Analyse rapporten
 √ Artikelbudgetten

PERSONEELSBEHEER

 √ Standaard Personeelbeheer

TALEN

 √ Meerdere documenttalen
 √ Meerdere talen (elk)

OVERIGE

 √ Urenstaat
 √  Ongelimiteerde 

bedrijven
 √ Dochterbedrijf (elk)
 √ Per databaselicentie
 √ Meerdere valuta’s

 √ Intrastat
 √ Tekstuitbreidingen
 √ Taakwachtrij
 √  Standaard  

dimensies
 √ Redencodes

 √  Uitgebreide 
 dimensies

 √  Dynamics NAV 
Server

 √  Connector voor  
Microsoft Dynamics

PRODUCTIE

 √ Productieorders
 √ Productie - stuklijst
 √ Versiebeheer
 √ Agile manufacturing
 √ Standaard voorraadplanning

 √ Vraagprognose
 √ Standaard capaciteitsplanning
 √ Bewerkingsplaatsen
 √ Eindige bezettingsplanning

DISTRIBUTIE UITGEBR.

 √ Ordertoezegging
 √ Kalenders
 √ Campagneprijzen
 √ Periodieke voorraadinventarisatie
 √ Opslag
 √ Magazijnontvangst

 √ Magazijnverzending
 √ Vaste-verrekenprijsvoorstel
 √ Warehouse Management Systems
 √ Interne magazijnpicks en opslag
 √ Automated Data Capture System
 √ Locatie opslagbeheer

Functionaliteit in 
Starter Pack
>  Financieel beheer
>  Customer Relationship 

Management
>  Projectbeheer
>		Configuratie	en	

ontwikkeling
>  Distributie
> Personeelsbeheer
> Talen
>  Overige

Functionaliteit in  
Extended Pack
>  Financieel beheer 

uitgebreid
>  Customer Relationship 

Management uitgeb.
>		Configuratie	en	

ontwikkeling uitgeb.
>  Distributie uitgebr
>  Productie
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4.  Productfunctionaliteit in  
Microsoft Dynamics NAV 2015

FINANCIEEL BEHEER

Algemeen

 Rekeningschema’s
Krachtig	hulpmiddel	voor	financiële	rapportage	waarmee	
accountants	en		analisten	de	meest	essentiële	bedrijfsgegevens	
uit	de	rekeningschema’s,	budgetten,	cashflowrekeningen	en	
dimensies kunnen halen en deze gegevens kunnen gebruiken in 
financiële	rapporten.	Deze	rapporten	zijn	een	efficiënte	manier	om	
inzicht te verkrijgen in de gezondheid van het bedrijf en bieden 
waardevolle informatie voor de besluitvormers binnen het bedrijf. 
U kunt de rekeningen kiezen die u wilt monitoren en waarover u 
wilt rapporteren. U kunt de volgorde van de rekeningen wijzigen en 
de cijfers op allerlei manieren combineren. U kunt instellen welke 
kolommen u wilt afdrukken, de beschrijvingen van de rekeningen 
wijzigen en er aanvullend commentaar aan toevoegen.

Daarnaast kunt u eenvoudige berekeningen uitvoeren op de 
gegevens die u selecteert uit het rekeningschema en kunt u 
huidige cijfers met cijfers uit voorgaande periodes vergelijken. Dit 
gecombineerd met budget data.    

 Toewijzingen
Wijs grootboekposten toe aan combinaties van rekeningen, 
afdelingen en projecten met behulp van toewijzingscodes op basis 
van bedrag, percentage of aantal.

 Standaard grootboek
Dit onderdeel omvat alle standaardfuncties die nodig zijn voor het 
opzetten	van	een	financiele	administratie	zoals	een	grootboek,	
rekeningschema, standaard dagboeken, BTW-functies, periodieke 
dagboeken en broncodes. Omvat ook:

 > Functies voor interne en externe rapportage.

 > RapidStart Services voor Microsoft Dynamics NAV

 > Goedkeuring van verkoop- en inkoopdocumenten.

 > Boeken en rapporteren in de basisvaluta van uw bedrijf.

 >  Boeken en rapporteren in een aanvullende valuta met de 
toevoeging van het onderdeel Verschillende valuta’s.

 >  Mogelijkheid om gegevens uit elk mogelijk formulier naar 
Microsoft Word of Microsoft Excel® te exporteren met behulp 
van opmaakmodellen.

 >  Mogelijkheid om koppelingen te maken met externe 
documenten.

 > Standaard twee talen: Nederlands en Engels

 > Archivering instellen voor verkoop- en inkoopdocumenten.

 > Boeken op de achtergrond

Financieel beheer
> Algemeen
> Vaste activa
> Kasbeheer 
 
Distributie
>  Verkoop en 

tegoeden
> BTW
>  Inkoop en schulden
> Voorraad
>  Magazijnbeheer 

 
Productie
> Standaard productie
> Agile Manufacturing
> Tooleveringsplanning
> Capaciteitsplanning 
 
Projectbeheer
> Resources
 
Verkoop, marketing en 
servicebeheer
> Verkoop en marketing
> Servicebeheer
 
 Personeelbeheer
  
Talen
 
Configuratie	en	
ontwikkeling
> Toepassingobjecten
> Overige
> Lokale modules



15 of 35

1
 
 
Microsoft Dynamics 
NAV

3
Inzicht in de 
functionaliteit van 
de 2 verschillende 
Packs voor Microsoft 
Dynamics NAV 2015

2
 
Hoe u Microsoft 
Dynamics NAV 2015 
kunt aanschaffen

4
 
Productfunctionaliteit 
in Microsoft Dynamics 
NAV 2015 

5
 
 
 
Microsoft-bronnen

Inhoud

Starter Pack            Extended Pack

 Basis XBRL
Exporteer documenten van Microsoft Dynamics NAV naar XBRL-
indeling	(Extensible	Business	Reporting	Language)	en	importeer	
XBRL-taxonomieën	in	Microsoft	Dynamics	NAV	vanaf	internet,	
e-mail	of	andere	systemen.	XBRL	is	een	XML-specificatie	waarin	
gebruik wordt gemaakt van algemeen geaccepteerde standaarden 
voor	financiële	rapportage	op	basis	van	gestandaardiseerde,	
onderliggende gegevenstags. Het onderdeel omvat:

 >  Mogelijkheid om uw grootboek te koppelen aan XBRL-
taxonomieën	zodat	hetzelfde	XBRL-documentexemplaar	voor	
verschillende doeleinden kan worden gebruikt, onafhankelijk van 
de indeling die de ontvanger van het document verlangt.

 > 	Ondersteuning	voor	de	XBRL	2.1-specificatie	die	is	gepubliceerd	
door het XBRL Consortium.

 Budgetten
Werk met budgetten in grootboekrekeningen. Nadat u een budget 
heeft opgesteld, kunt u een balans afdrukken die variaties op 
het budget weergeeft, naar een opgegeven percentage. Werk 
met meerdere budgetten tegelijk. Werk bijvoorbeeld met een 
100-procentbudget, een 110-procentbudget enzovoort. Budgetten 
worden meestal per periode ingevoerd voor de betreffende 
grootboekrekeningen.

 Wijzigingslogboek
Registreer welke wijzigingen gebruikers maken aan belangrijke 
data in Microsoft Dynamics NAV. U kunt alle directe wijzigingen die 
gebruikers aan de gegevens in de database aanbrengen, in een 
logboek registreren, wijzingen aan boekstukken zoals dagboeken, 
verkooporders en inkooporders zijn niet mogelijk. Met het 
wijzigingslogboek kunt u een chronologische lijst van alle wijzigingen 
in	een	willekeurig	veld	in	een	willekeurige	tabel	opvragen	(behalve	
in	de	zojuist	genoemde	werkdocumenten)	en	vaststellen	wie	de	
wijzigingen heeft aangebracht aan de hand van de gebruikers-id.

 Consolidatie
Consolideer bedrijven in Microsoft Dynamics NAV. De bedrijven kunnen 
afkomstig zijn uit een of meer verschillende Microsoft Dynamics NAV-
databases	of	andere	bestanden	en	u	kunt	financiële	informatie	binnen	
deze module importeren en exporteren. Als de gebruikte gegevens 
uit meerdere Microsoft Dynamics NAV-oplossingen worden gehaald, 
gebruikt u dit onderdeel alleen in het moederbedrijf.

 Intercompany-boekingen
Regel de boekhouding voor meer dan één bedrijf in hetzelfde 
boekingsproces. De bedrijven kunnen voorkomen in dezelfde of in 
één van de verschillende Microsoft Dynamics NAV-databases. U kunt 
ook documenten naar partnerbedrijven sturen. Gebruikers regelen 
de documentstroom via een functie in Postvak IN/Postvak UIT en 
transacties worden ingevuld als algemene dagboektransacties of 
via debiteuren en crediteuren, waardoor het gebruik van valuta’s en 
correcte reconciliatie mogelijk wordt.

 Divisies
Stel	profitcenters	en/of	kostenplaatsen	in.	Een	bedrijf	kan	artikelen	
verkopen	met	specifieke	prijzen	die	gerelateerd	zijn	aan	een	divisie.	
U kunt een gebruiker aan een divisie koppelen zodat alleen verkoop- 
en inkoopdocumenten met betrekking tot die gebruiker worden 
weergegeven. Gebruikers krijgen hulp bij het invoeren van extra 
gegevens, zoals dimensies en locatiecodes.

 Kostprijsboekhouding
Kostprijsboekhouding	biedt	een	efficiënte	manier	om	de	kosten	
van het bedrijf in de hand te houden door overzicht en inzicht 
te bieden in geraamde en feitelijke kosten van activiteiten, 
afdelingen, producten en projecten. Bij kostprijsboekhouding wordt 
kosteninformatie gesynchroniseerd met het grootboek en wordt 
die informatie aan verschillende kostenplaatsen en kostenobjecten 
toegewezen.

Dit onderdeel omvat:

 > Kosten overboeken uit het grootboek.

 >  Invoeren en boeken van interne toeslagen en toewijzingen direct 
in het kostendagboek voor de kostprijsboekhouding.

 > 	Vooraf	definiëren	en	batchgewijs	uitvoeren	van	terugkerende	
kostentoewijzingsregels op kostprijsboekhoudingskaarten.

 >  Toewijzingen ongedaan maken.

 Kostenbudgetten en posten op kostenbudgetten boeken naar 
werkelijke posten.
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	Cashflowprognose
Met	een	cashflowprognose	kunt	u	voorspellen	hoe	de	liquiditeit	van	
uw	bedrijf	(contant	geld	en	liquide	middelen)	–	zich	in	een	bepaalde	
tijd zal ontwikkelen. Het bestaat uit twee zaken, kasontvangsten 
en kasbetalingen, het geld dat u verwacht te ontvangen en het 
geld	dat	u	verwacht	te	moeten	betalen	plus	de	liquide	fondsen	die	
u beschikbaar hebt. Deze elementen tezamen geven een directe 
prognose	van	de	cashflow

Vaste activa

 Standaard vaste activa
Houd toezicht op vaste activa zoals gebouwen, machines en 
apparatuur. U kunt ook verschillende transacties met vaste activa 
boeken:	acquisities,	afschrijving,	afwaardering,	waardering	en	
afvoering. Voor elk vast activum stelt u afschrijvingsboeken in 
waarin de methoden en andere voorwaarden voor het berekenen 
van	afschrijvingen	zijn	gedefinieerd.	U	kunt	een	onbeperkt	aantal	
afschrijvingsboeken instellen om te voldoen aan wettelijke vereisten 
en voor belasting- en interne boekhoudingsdoeleinden. Dit 
onderdeel is vooral geschikt voor internationale bedrijven die veel 
verschillende afschrijvingsmethoden moeten gebruiken.

 Toewijzingen van vaste activa
Wijs verschillende percentages van transacties met vaste activa, zoals 
verwervingskosten en afschrijvingen, toe aan verschillende afdelingen 
of projecten met behulp van toewijzingscodes. Dit is handig wanneer 
meerdere afdelingen een vast activum delen.

 Verzekeringen
Houdt de verzekeringsdekking en jaarlijkse verzekeringspremies 
in het oog voor uw vaste activa en bepaal gemakkelijk of uw activa 
onder- of oververzekerd zijn. U kunt elk activum aan een of meer 
verzekeringspolissen koppelen en de verzekerde bedragen ook 
indexeren.

 Onderhoud
Registreer de kosten voor onderhoud en reparaties voor elk vast 
activum. Vraag gedetailleerde informatie op waarmee u analyses 
kunt uitvoeren en gefundeerde beslissingen kunt nemen over het 
vernieuwen en afvoeren van vaste activa.

	Herclassificatie
Herclassificeer	een	vast	activum	of	een	deel	van	een	vast	activum,	
bijvoorbeeld van de ene afdeling naar de andere. U kunt één vast 
activum in meerdere vaste activa splitsen of andersom. Wanneer u 
een deel van een vast activum moet afvoeren, kunt u het in twee 
activa splitsen en dan het betreffende activum afvoeren.

Kasbeheer

 Bankrekeningbeheer
Creëer,	gebruik	en	beheer	meerdere	bankrekeningen	voor	uw	
verschillende bedrijfsbehoeften en in verschillende valuta’s

 Elektronische betalingen en incasso
Maak betalingsvoorstellen op basis van leveranciers documenten 
en genereer betalingsbestanden in ISO20022/SEPA-indeling of 
gebruik de Bank Data Conversion Service om het juiste elektronische 
betalingsbestand te genereren voor uw bank. Houdt gemakkelijk 
de geschiedenis bij van betalingsexporten voor uw elektronische 
betalingen en maak een betalingsbestand opnieuw aan wanneer 
nodig. Het uitvoeren van betalingen wordt vergemakkelijkt door 
een eenvoudig gestroomlijnd proces om de gewenste transacties te 
markeren en te verwerken.

Maak incasso-opdrachten om het geld direct van de bankrekening 
van uw klant af te schrijven en genereer een incassobestand voor de 
bank in ISO20022/SEPA-indeling.
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  Reconciliatie van binnenkomende of 
uitgaande banktransacties

Importeer banktransactiegegevens van elektronische bestanden die 
afkomstig zijn van uw bank in ISO20022/SEPA-indeling of gebruik de 
Bank Data Conversion Service voor andere bestandstypen. Pas de 
banktransacties automatisch toe om grootboekposten voor klanten 
en leveranciers te openen en maak uw eigen toewijzingsregels. 
Controleer de voorgestelde toepassingen en rekeningtoewijzingen 
op	gemakkelijke	en	intuïtieve	wijze.	U	kunt	het	algoritme	voor	het	
vinden van de juiste record aanpassen door regels te wijzigen, te 
verwijderen of toe te voegen.

  Reconciliatie van bankrekeningen
Importeer bankafschriftgegevens van elektronische bestanden die 
afkomstig zijn van uw bank in ISO20022/SEPA-indeling of gebruik 
de Bank Data Conversion Service voor andere bestandstypen. Zorg 
voor automatische reconciliatie van uw bankafschriften. Zo kunt u 
grootboekposten openen en overzicht over alle bankafschriften 
houden

	Cheques	uitschrijven
Druk	zelf	cheques	af	met	unieke	nummerseries	voor	elke	
bankrekening. U kunt op de betalingsdagboekregel opgeven of 
u deze betaling wilt doen met een computer- of handgeschreven 
cheque.	U	kunt	zorgen	dat	de	computercheque	daadwerkelijk	wordt	
afgedrukt voordat de betaling wordt geboekt. Dit helpt bij de interne 
controle.	Bij	het	afdrukken	van	cheques	zijn	ook	andere	flexibele	
opties voor gebruikers beschikbaar, zoals het vernietigen van een 
cheque,	opnieuw	afdrukken,	chequeformulieren	gebruiken	met	
voorbedrukte controlestrook, testen vóór afdrukken en er is ook de 
mogelijkheid om betalingen aan een leverancier te consolideren tot 
één	cheque.

DISTRIBUTIE

Verkoop en tegoeden

 Alternatieve verzendadressen
Stel meerdere verzendadressen in om klanten ter wille te zijn die 
naast een hoofdadres meer dan één locatie hebben waar een 
order naartoe kan worden verzonden. Deze extra locaties kunnen 
dan tijdens het maken van een verkooporder of factuur worden 
geselecteerd door degene die de order verwerkt.

 Standaard debiteuren
Stel de klantentabel in en onderhoud deze. Boek verkooptransacties 
in dagboeken, registreer klanten en beheer debiteuren met behulp 
van standaarddagboeken. Samen met meerdere valuta’s kunt u 
met dit onderdeel voor elke klant verkooptransacties boeken en 
debiteuren beheren in meerdere valuta’s. Standaard debiteuren is 
geïntegreerd	met	Standaard	Grootboek	en	Voorraad	en	is	vereist	
voor	de	configuratie	van	alle	andere	modules	voor	Verkoop	
en tegoeden. Verkoopfacturatie wordt ook vaak gebruikt in dit 
onderdeel. 

 Kalenders
Stel kalenders in met werkdagen en vrije dagen. Wijs een 
basiskalender toe aan klanten, leveranciers, locaties, bedrijven, 
expediteurs en de instelling voor servicebeheer en breng wijzigingen 
aan waar nodig. Items op de kalender worden gebruikt in 
datumberekeningen op verkooporders, inkooporders, transferorders, 
productieorders, serviceorders en aanvraag- en planningsvoorstellen.

 Campagneprijzen
Werk met verkoopprijzen en verkoopregelkortingen in relatie 
tot	specifieke	campagnes.	Nadat	u	de	prijzen/kortingen	heeft	
geactiveerd, kan elke klant of elke contactpersoon in een bedrijf en 
een segment dat bij een bepaalde campagne hoort, toegang krijgen 
tot de prijs/korting die bij die campagne hoort. Prijzen gelden zolang 
de campagne duurt of tot u besluit ze te deactiveren. Wanneer u een 
verkoopdocument of serviceorder maakt, wordt de campagneprijs/
korting toegevoegd aan de prijsreducties die beschikbaar zijn 
wanneer in Microsoft Dynamics NAV de prijs wordt gekozen op de 
betreffende regel.
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 Ordertoezegging
U kunt nauwkeurige toezeggingen doen aan klanten over leveringen 
en verzenddatums op basis van de huidige en toekomstige 
beschikbaarheid van artikelen. Wanneer artikelen niet beschikbaar 
zijn op de door de klant gewenste verzenddatum, kunt u de vroegst 
mogelijke verzenddatum berekenen als ofwel een ATP-datum 
(available-to-promise)	op	basis	van	aankomende	voorraad	die	nog	
niet	is	toegezegd,	of	een	CTP-datum	(capable-to-promise).	Dit	is	
een datum waarop artikelen beschikbaar kunnen zijn als de voorraad 
wordt aangevuld.

 Verkoopfacturatie
U kunt klantfacturen en verkoopcreditnota’s instellen, boeken en 
afdrukken.	Dit	onderdeel	is	volledig	geïntegreerd	met	Grootboek	en	
Voorraad.

 Verkoopfactuurkortingen
Berekend automatisch kortingen op facturen. Stel de gewenste 
voorwaarden voor factuurkorting in, zoals een bepaald 
minimumbedrag, kortingspercentage en/of een servicetoeslag. 
De korting wordt berekend over de aparte artikelregels en wordt 
meegeteld in het nettobedrag van de factuur. Berekeningen kunnen 
worden uitgevoerd in de lokale of buitenlandse valuta.

 Verkoopregelkorting
Beheer	flexibele	prijskortingsstructuren	voor	artikelen	waarbij	
onderscheid kan worden gemaakt tussen speciale overeenkomsten 
met afzonderlijke klanten en klantgroepen. Ook kunnen parameters 
als minimum aantal, eenheid, valuta, artikelvariatie en tijdsperiode als 
voorwaarde	worden	gebruikt.	De	beste	eenheidsprijs	(de	prijs	met	de	
hoogste	korting)	wordt	voor	de	verkoopregel	berekend	wanneer	de	
ordergegevens voldoen aan de voorwaarden die zijn opgegeven in 
de tabel met verkoopregelkortingen.

 Verkoopregelprijzen
Beheer	flexibele	prijsstructuren	voor	artikelen	waarbij	onderscheid	
kan worden gemaakt tussen speciale overeenkomsten met 
afzonderlijke klanten en klantgroepen. Ook kunnen parameters als 
minimum aantal, eenheid, valuta, artikelvariatie en tijdsperiode als 
voorwaarde	worden	gebruikt.	De	beste	eenheidsprijs	(de	laagste	prijs)	
wordt op de verkoopregel weergegeven wanneer de ordergegevens 
voldoen aan de voorwaarden die zijn opgegeven in de tabel met 
verkoopprijzen. Werk de prijsovereenkomsten in de verkoopprijstabel 
bij en wijzig ze naar behoefte met behulp van het verkooprijsvoorstel.

 Verkooporderbeheer
Beheer verkoopoffertes, verkoopraamcontracten en 
verkooporderprocessen. Het direct aanmaken van een factuur 
verschilt van het direct aanmaken van een verkooporder doordat de 
beschikbare hoeveelheid wordt getoond zodra een hoeveelheid op 
de verkooporderregel wordt ingevoerd. Bij een verkoopfactuur wordt 
de	beschikbare	hoeveelheid	pas	beïnvloed	op	het	moment	dat	de	
factuur wordt geboekt.

Gebruik het onderdeel Verkooporderbeheer voor de volgende taken:

 > Beheren van deelleveringen.

 > Apart verzenden en factureren.

 > Vooruitbetalings facturen maken voor de verkooporder.

 > Het genereren van offertes en raamcontracten.

(Offertes	en	raamcontracten	zijn	niet	van	invloed	op	de	
voorraadbeschikbaarheid).
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 Beheer van verkoopretourorders
Met dit onderdeel kunt u een verkoopretourorder maken, zodat 
u een klant kunt terugbetalen voor onjuiste en/of beschadigde 
artikelen. Artikelen kunnen worden ontvangen aan de hand van 
de verkoopretourorder. Maak een gedeeltelijke retourontvangst of 
combineer meerdere retourontvangsten in één creditnota. Koppelt 
verkoopretourorders aan vervangende verkooporders.

 Expediteurs
Stel	meerdere	expediteurs	in	(bijvoorbeeld,	UPS,	DHL,	externe	
expediteurs	of	uw	eigen	expeditiedienst)	en	vergelijk	hun	services	
(expres,	binnen	één	dag,	standaard)	met	de	verzendtijd.	Koppel	
standaardexpediteurs en hun services aan elke klant apart of 
voer deze gegevens in op verkooporders of transferorders om de 
nauwkeurigheid van ordertoezeggingen te verbeteren.

BTW

 BTW
Bereken de btw en stel aparte btw-groepen in voor elke klant en 
leveranciers. Aan de hand van geboekte documenten en de BTW 
boekingsgroepen worden BTW posten gemaakt. Deze BTW posten 
vormen de basis voor een geautomatiseerde BTW aangife. Btw kan 
ook worden berekend op basis van de regels in het grootboek. 

Inkoop en schulden

 Alternatieve adressen voor orders
Stel meerdere adressen in om orders te beheren van leveranciers 
die naast een hoofdadres meerdere locaties hebben waarvandaan 
zij orders verzenden. Deze aanvullende locaties kunnen vervolgens 
worden geselecteerd door een inkoopmedewerker wanneer deze een 
inkooporder of factuur maakt.

 Standaard crediteuren
Stel een leverancierstabel in en houd deze bij, boek inkooptransacties 
in dagboeken en beheer vorderingen. Dit omvat de leverancierstabel 
en stelt u in staat leveranciersposten te genereren met behulp 
van algemene dagboeken. Gebruik dit samen met het onderdeel 
Meerdere valuta’s om voor elke leverancier inkooptransacties 
te boeken en vorderingen te beheren in meerdere valuta’s voor 
elke leverancier. Dit onderdeel wordt altijd gebruikt als voor uw 
oplossing	een	leverancierstabel	nodig	is.	Het	wordt	geïntegreerd	met	
Grootboek	en	Voorraad	en	is	vereist	voor	de	configuratie	van	alle	
andere onderdelen voor Inkoop en schulden. Inkoopfacturatie wordt 
ook vaak gebruikt binnen dit onderdeel.

 Doorverzendingen
Regel orderverzendingen direct van de leverancier naar de klant 
zonder dat u uw artikelen fysiek in uw voorraad hoeft te op te slaan, 
maar waarbij u toch de kosten en baten van orders in de gaten kunt 
houden. Het proces voor doorverzendingen wordt mogelijk gemaakt 
dankzij automatische koppelingen naar verkoop- en inkooporders die 
de ingebouwde volgorde van boekingstaken bepalen.

 Inkoopfacturatie
U kunt inkoopfacturen en inkoopcreditnota’s instellen, boeken en 
afdrukken.	Dit	onderdeel	is	geïntegreerd	met	Grootboek	en	Voorraad.

 Inkoopregelkorting
Beheer inkoopkortingen voor meerdere artikelen die u met 
verschillende leveranciers bent overeengekomen, op basis 
van parameters zoals minimumhoeveelheid, eenheid, valuta, 
artikelvariaties	en	tijdsperiode.	De	beste	eenheidsprijs	(de	prijs	met	
de	hoogste	korting)	wordt	voor	de	inkoopregel	berekend	wanneer	de	
ordergegevens voldoen aan de voorwaarden die zijn opgegeven in 
de tabel met inkoopregelkortingen.
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 Inkoopfactuurkorting
Bereken automatisch kortingen op facturen. De kortingen kunnen 
van leverancier tot leverancier verschillen met verschillende 
minimumhoeveelheden	(ook	in	verschillende	valuta’s),	verschillende	
tarieven en afhankelijk van de hoogte van de factuur. De korting 
wordt berekend op de aparte artikelregels en wordt meegeteld in het 
nettobedrag van de factuur.

 Inkoopregelprijzen
Beheer inkoopprijzen voor meerdere artikelen die u met verschillende 
leveranciers bent overeengekomen, op basis van parameters 
zoals minimumhoeveelheid, eenheid, valuta, artikelvariaties en 
tijdsperiode.	De	beste	eenheidsprijs	(de	laagste	prijs)	wordt	op	de	
inkoopregel weergegeven wanneer de ordergegevens voldoen aan 
de voorwaarden die zijn opgegeven in de tabel met inkoopprijzen.

 Inkooporderbeheer
Beheer inkoopoffertes, raamcontracten en inkooporderprocessen. 
Het maken van een inkooporder verschilt van het direct maken van 
een inkoopfactuur. De beschikbare hoeveelheid wordt aangepast 
zodra er een aantal op de inkooporderregel wordt ingevoerd. Bij het 
aanmaken van een inkoopfactuur wordt de voorraad beinvloed nadat 
de factuur geboekt is.  

Gebruik dit onderdeel voor de volgende taken:

 > Deelontvangsten beheren.

 >  Apart ontvangen en factureren en vooruitbetalingsfacturen 
maken voor de inkooporder.

 >  Genereren van inkoop- offertes en raamcontracten 
(Offertes	en	raamcontracten	zijn	niet	van	invloed	op	de	
voorraadbeschikbaarheid)

 Beheer van inkoopretourorders  
Maak een inkoopretourorder, zodat u uw eigen bedrijf kunt 
compenseren voor onjuiste en/of beschadigde artikelen. 
Artikelen kunnen dan worden verzameld aan de hand van de 
inkoopretourorder. U kunt gedeeltelijke retourzendingen instellen of 
meerdere retourzendingen combineren tot één creditnota en u kunt 
inkoopretourorders koppelen aan vervangende inkooporders.

 Aanvraagbeheer
Automatiseer het proces voor leveringsplanning met behulp van het 
inkoopvoorstel. Genereer optimale voorstellen voor het aanvullen 
van de voorraad via inkopen en transfers op basis van de huidige en 
toekomstige vraag naar en beschikbaarheid van een artikel. Ook kunt 
u verschillende planningsparameters gebruiken, zoals minimum- en 
maximumhoeveelheden en bestelhoeveelheden. Deze module geeft 
tevens	een	grafisch	overzicht	weer	van	de	planningsimpact	en	laat	de	
gebruiker de planning wijzigen met drag en drop, voordat het plan in 
uitvoer wordt gebracht.

U kunt ook de Orderplanning gebruiken. Dit is een vereenvoudigd 
planningshulpmiddel waarmee u de toelevering voor alle 
vraagsoorten per order kunt plannen, zonder dat er op optimalisatie 
wordt gelet.

Voorraad

 Analyserapporten
Hiermee beschikken de besluitvormers in uw bedrijf, vooral zij die 
belast zijn met de algehele verantwoordelijkheid voor verkoop, 
inkoop	en	productbeheer,	over	een	efficiënte	en	flexibele	manier	om	
waardevolle informatie uit het systeem te verkrijgen, zodat ze betere 
beslissingen kunnen nemen. Dit onderdeel gaat uit van ingevoerde 
artikelen en biedt een aanpasbaar, analytisch overzicht waarmee 
objecten	voor	de	analyse	(klanten,	artikelen	en	leveranciers)	naar	
wens kunnen worden toegevoegd en gecombineerd. U kunt:

 >  Cijfers weergeven als bedragen of hoeveelheden en deze 
vergelijken op basis van periode of vergelijken met het budget. 
Wanneer de cijfers in een formule worden opgenomen, kunnen 
ze een aanwijzing vormen van de prestaties van het bedrijf.

 >  Snel de achterliggende gegevens bekijken om de oorzaak van 
problemen op te sporen.

 >  Verkoopcijfers dynamisch bekijken, voorraadomloopsnelheid 
analyseren, het koopgedrag van klanten evalueren, 
trends opsporen, productaanbod, prijzen en leveranciers 
heroverwegen; en gefundeerde zakelijke beslissingen nemen.
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 Alternatieve leveranciers
Beheer de inkoop van hetzelfde artikel bij verschillende leveranciers. 
Stel alternatieve leveranciers in voor artikelen, geef de typische 
levertijd op die een bepaalde leverancier hanteert en koppel prijs- en 
kortingsovereenkomsten voor dat artikel aan elke leverancier.

 Standaard voorraad
Geef de artikelen op die u in uw voorraad houdt en geef de 
eenheid, waarderingsmethode, voorraadboekingsgroep, kosten 
per eenheid en de prijs en andere eigenschappen op. Boek 
artikeltransacties, zoals verkoop, inkoop en negatieve en positieve 
aanpassingen vanuit artikeldagboeken. Hoeveelheid en kosten 
van de geboekte transacties worden als records opgeslagen in het 
voorraaddagboek. Dit is de basis voor de voorraadwaardering en 
andere kostenberekeningen.

Dit	onderdeel,	dat	is	geïntegreerd	met	het	Grootboek	en	met	het	
boekingsproces in Verkoop en tegoeden en Inkoop en schulden, is 
vereist	voor	de	configuratie	van	alle	andere	Voorraadonderdelen.

 Opslaglocatie
Organiseer uw magazijn door artikelen aan opslaglocaties toe te 
wijzen. Dit zijn de kleinste eenheden in de logische structuur van het 
magazijn. Toewijzing van opslaglocatie gebeurt in het artikeldagboek 
of	direct	op	de	documentregels	(niet	van	toepassing	op	de	
orderregels).

 Cyclustelling
Beheer cyclustelling. Dit is een standaardmethode voor het 
verifiëren	van	voorraadrecordgegevens	die	worden	gebruikt	om	de	
nauwkeurigheid van de voorraad te bewaren en te verhogen. U kunt 
cyclustelling instellen op het niveau van het artikel of de SKU.

 Artikelbudgetten
Maak verkoop- en inkoopbudgetten op het niveau van de klant, 
leverancier of het artikel, voor zowel bedragen als hoeveelheden. 
Maak een verkoopbudget en leg dit vast. Dit verkoopbudget kan 
dienen als informatie voor besluitvormers op andere operationele 
gebieden, zoals inkoop en logistiek. Nadat de budgetten zijn 
gemaakt, kunt u de werkelijke verkoopprestaties bijhouden door de 
afwijking met het budget te berekenen. Doordat u gebudgetteerde 
cijfers zowel binnen het systeem als in Excel kunt bekijken, hebt u nog 
meer	flexibiliteit	in	het	budgetteringsproces.

 Artikeltoeslagen
Beheer artikeltoeslagen. Neem de waarde van toegevoegde 
kostencomponenten zoals vervoer of verzekering op in de 
eenheidskosten of de eenheidsprijs van een artikel.

 Kruisverwijzingen naar artikelen
Identificeer	snel	en	nauwkeurig	de	artikelen	die	een	klant	bestelt	
met gebruik van andere artikelnummers dan u zelf gebruikt. Maak 
kruisverwijzingen op basis van informatie van klanten, leveranciers 
en producenten. Dit werkt ook met algemene nummers, universele 
productcodes	(UPC’s)	en	Europese	artikelnummers	(EAN’s)	die	
kunnen worden opgeslagen en gemakkelijk worden gebruikt.

 Artikelvervangingen
Koppel artikelen aan elkaar die dezelfde of gelijksoortige kenmerken 
hebben, zodat als een klant een artikel bestelt dat niet beschikbaar is, 
u vervangende artikelen kunt voorstellen om de verkoop niet aan uw 
neus voorbij te laten gaan. Of bied uw klanten een extra service door 
goedkopere alternatieven voor te stellen.

 Artikeltracering
Beheer en traceer serie- en partijnummers. Wijs serie- of partijnummers 
handmatig of automatisch toe en ontvang en verzend meerdere 
hoeveelheden met serie-/partijnummers vanaf één orderregel.
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 Assemblage
Geef een lijst van verkoopbare artikelen, grondstoffen, 
deelassemblages en/of resources op als een stuklijst voor assemblage 
die een voltooid artikel of een kit vormt. Gebruik assemblageorders 
om de voorraad van assemblageartikelen aan te vullen of leg de 
speciale wensen van de klant voor de stuklijst van het pakket vast 
vanuit de verkoopofferte, het raamcontract en de orderregel in de 
assemblage-op-bestellingprocessen.

 Overboekingen tussen locaties
Houd de voorraad bij terwijl deze van de ene locatie naar een andere 
locatie wordt verplaatst en leg de waarde van de voorraad vast tijdens 
transport en op de verschillende locaties.

 Meerdere locaties
Beheer de voorraad op meerdere locaties zoals een fabriek, 
distributiecentra, magazijnen, showrooms, winkels en servicevoertuigen.

 Niet Voorraad artikelen
Bied uw klanten artikelen die geen onderdeel zijn van uw normale 
voorraad maar die u kunt bestellen bij de leverancier of fabrikant op 
ad hoc-basis. Dergelijke artikelen worden geregistreerd als artikelen 
niet in assortiment maar worden verder behandeld als elk ander artikel.

 Orderverzamelen
Magazijnmedewerkers kunnen een orderverzameling doen aan de 
hand van de vrijgegeven order. Orderverzamelen wordt beheerd met 
een aparte gebruikersinterface wanneer artikelen worden verzonden 
in een order-voor-order-omgeving.

 Opslag
Magazijnmedewerkers kunnen artikelen in opslag plaatsen aan de 
hand van de vrijgegeven order. Opslag wordt beheerd met een 
aparte gebruikersinterface wanneer artikelen worden ontvangen in 
een order-voor-order-omgeving.

 Vaste-verrekenprijsvoorstel
Bekijk standaardkosten en werk ze bij met dit voorstel. Het vaste-
verrekenprijsvoorstel biedt de controllers van een bedrijf een 
betrouwbare	en	efficiënte	manier	om	voor	nauwkeurige	en	actuele	
voorraadkosten te zorgen. Werk met standaard kostenupdates op 
dezelfde manier als u met een Excel-werkblad werkt maar binnen het 
kader van Microsoft Dynamics NAV. Omdat het een overzicht biedt 
van de huidige standaardkosten is het voorstel een handige manier 
om een kostenupdate voor te bereiden zonder dat de wijzigingen al 
direct worden doorgevoerd in het systeem.

Met behulp van het voorstel kunt u:

 >  Kostenupdates uitvoeren voor zowel de aangeschafte 
onderdelen als de capaciteit door verschillende sorteercriteria te 
gebruiken in verschillende voorstellen tegelijk en deze later tot 
een voorstel te consolideren.

 > 	Informatie	verkrijgen	waarmee	u	potentiële	fouten	kunt	opsporen	
en vermijden door de kosten van het geproduceerde artikel te 
simuleren bij wijzigingen in onderdelen en/of capaciteitsgebruik 
en vervolgens het effect daarvan te bekijken.

 >  Zorgen dat u de wijzigingen op een bepaalde datum uitvoert en 
dat enige herwaardering veroorzaakt door kostenwijzigingen in 
het systeem wordt verwerkt.

 Voorraadeenheden
Beheer	voorraadeenheden	(SKU’s	-	Stock	Keeping	Units).	Identieke	
artikelen met hetzelfde artikelnummer kunnen op verschillende 
locaties worden opgeslagen en afzonderlijk worden beheerd op 
elke locatie. Voeg kostprijzen, aanvullingen, productie-informatie, 
enzovoort toe, op basis van de locatie en/of variant van een artikel.

 Magazijnontvangst
Magazijnmedewerkers kunnen artikelen in opslag plaatsen op basis 
van de ontvangstgegevens. Magazijnontvangst wordt beheerd met 
een aparte gebruikersinterface wanneer artikelen worden ontvangen 
in een multi-orderomgeving.
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 Magazijnverzending
Magazijnmedewerkers kunnen een orderverzameling doen op basis 
van de verzendgegevens. Magazijnverzending wordt beheerd met 
een aparte gebruikersinterface wanneer artikelen worden verzonden 
in een multi-orderomgeving.

Magazijnbeheer

 Geautomatiseerd systeem voor 
gegevensvastlegging
Leg gegevens automatisch vast. Houd gegevens accuraat, zelfs in 
een	drukke	omgeving.	ADCS	(Automated	Data	Capture	System)	
ondersteunt enkele werkstromen in het Warehouse Management 
System dat automatisering in het magazijn mogelijk maakt.

 Instelling van opslaglocatie
U kunt uw opslaglocaties gemakkelijk instellen en onderhouden door 
zowel de indeling van uw magazijn als de afmetingen van uw rekken, 
kolommen en schappen op te geven. Stel uw planningsparameters in 
en houd ze bij door de maximale afmetingen en kenmerken van elke 
opslaglocatie op te geven.

 Interne magazijnpicks en opslag
Maak orders voor interne magazijnpicks en opslag zonder een 
brondocument	te	gebruiken	(zoals	een	inkoop-	of	verkooporder).	
Verzamel bijvoorbeeld artikelen voor testdoeleinden of sla productie 
output op.

 Warehouse Management Systems 
Beheer artikelen op het niveau van de opslaglocatie. U ontvangt 
artikelen en slaat ze op in een opslaglocatie. U kunt de artikelen uit 
een opslaglocatie verzamelen volgens een opslagsjabloon of op basis 
van de zone- en opslaglocatievolgorde. Verplaats artikelen tussen 
opslaglocaties met behulp van een rapport voor het optimaliseren 
van het ruimtegebruik en het verzamelproces of verplaats artikelen 
handmatig. Er worden magazijninstructiedocumenten gemaakt voor 
het orderverzamelings- en opslagproces, dat kan worden uitgevoerd 
voor verkoop, inkoop, transfers, retourzendingen en productieorders. 
Serviceorders zijn niet inbegrepen. Om dit onderdeel op effectieve wijze 

te kunnen gebruiken, wordt aangeraden ook de onderdelen Opslag, 
Magazijnontvangst, Orderverzameling en Magazijnverzending aan te 
schaffen.

PRODUCTIE

Standaard productie

 Productie - stuklijst
Maak stuklijsten en bereken de standaardkosten. Vereist voor 
configuratie	van	alle	andere	onderdelen	van	Productie.

 Productieorders
Maak en beheer productieorders en boek verbruik en uitvoer naar 
de productieorders. Nadat u een productieorder heeft gemaakt, kunt 
u nettobehoeften berekenen op basis van die productieorder. Het 
onderdeel Productieorders omvat een handmatige planningtool als 
alternatief voor automatische planning. Het venster Orderplanning 
biedt het overzicht en de tools die u nodig heeft om handmatige 
vraagplannen te maken op basis van verkoopregels en vervolgens 
direct verschillende soorten toeleveringsorders te maken.

Agile manufacturing

 Agile manufacturing
Met behulp van dit onderdeel kunt u de onderdelen Agile 
manufacturing, Voorraadplanning en Capaciteitsplanning uitvoeren.

 Versiebeheer
Maak en beheer verschillende versies van de productiestuklijst 
en bewerkingslijsten. U moet het onderdeel Standaard 
capaciteitsplanning aanschaffen voordat u meerdere versies van 
bewerkingslijsten kunt instellen.
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Toeleveringsplanning

 Standaard toeleveringsplanning

Plan materiaalbehoeften op vraagbasis met ondersteuning voor 
hoofdproductieplanning en materiaalbehoeftenplanning. Inbegrepen:

 > Automatische productieorders en inkooporders genereren.

 >  Actieberichten voor snel en gemakkelijk aanpassen van aanbod 
en vraag.

 >  Ondersteuning voor materiaalbehoeftenplanning met en zonder 
perioden.

 >  Maak instellingen voor artikelen met hun eigen bestelbeleid, 
waaronder registratie of ze worden geproduceerd door of 
aangekocht van een externe leverancier.

 Vraagprognose
Beheer vraagprognosen op basis van artikelen.

Capaciteitsplanning

 Standaard capaciteitsplanning
Voeg	capaciteit	(werkplaatsen)	aan	het	productieproces	toe.	Stel	
bewerkingsplannen op en gebruik deze voor productieorders en in 
materiaalbehoeftenplanning. Bekijk de capaciteitsbelasting en de 
taaklijst voor de capaciteit.

 Eindige Capaciteit
Beheer eindige capaciteit van capaciteitsbegrensde resources. 
Dit betekent rekening houden met capaciteitsgrenzen zodat er 
niet méér werk aan een werkplaats wordt toegewezen dan de 
capaciteit kan verwerken gedurende een bepaalde periode. Dit 
is een eenvoudige tool zonder optimaliseringen. Samen met het 
onderdeel Ordertoezegging biedt Eindige bezettingsplanning ook de 
mogelijkheid	om	CTP	(capable-to-promise)	te	berekenen.

 Bewerkingsplaatsen
Voeg bewerkingsplaatsen aan het productieproces toe als capaciteit.

PROJECTBEHEER

Resources

 Standaard resources
Houd resources en prijzen bij. Registreer en verkoop resources, 
combineer gerelateerde resources tot één resourcegroep of traceer 
afzonderlijke resources. Verdeel resources in arbeidskrachten 
en	uitrusting	en	wijs	resources	aan	specifieke	taken	toe	in	een	
tijdschema.

 Capaciteitsbeheer
Plan capaciteit en verkoop, en beheer gebruiksstatistieken en 
winstgevendheid van resources. Maak uw plan in een kalendersysteem 
met het gewenste detailniveau en voor de gewenste tijdsperiode. 
Monitor ook het gebruik van de resources en bekijk een volledig 
overzicht van uw capaciteit voor elke resource, met informatie over 
beschikbaarheid en geplande kosten van orders en offertes.

 Meerdere kosten
Beheer alternatieve kosten voor resources en resourcegroepen. De 
kosten kunnen vaste kosten zijn, of gebaseerd zijn op een bijkomend 
percentage of bijkomende vaste toeslag. U kunt zoveel werktypen 
definiëren	als	u	nodig	heeft.
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 Taken
Houd bij wat het verbruik is voor taken en houd gegevens bij om de 
klant te kunnen factureren. Beheer zowel taken met vaste prijzen als 
tijd- en materiaaltaken. U kunt ook:

 >  Een plan maken voor een taak met meerdere deeltaken en 
deeltaakgroeperingen. Elke deeltaak kan een budget krijgen en 
kan worden uitgevoerd voor elke gewenste tijdsperiode.

 > 	Een	budget	kopiëren	van	de	ene	taak	naar	de	andere	en	een	
taakspecifieke	prijslijst	instellen	voor	het	in	rekening	brengen	van	
artikelen, resources en grootboekrekeningkosten aan de klant 
van de taak.

 >  Voorgestelde boekingen voor Onderhanden werk voor een taak 
bekijken.

 >  De taak plannen en factureren in een andere valuta dan de lokale 
valuta, als u Taken gebruikt samen met Meerdere valuta’s.

 > 	Wijs	een	specifieke	taak	toe	aan	een	specifieke	klant	en	factureer	
de taak geheel of gedeeltelijk met behulp van Taken samen met 
Verkoopfacturatie.

VERKOOP, MARKETING EN  
SERVICEBEHEER

Verkoop en marketing

 Campagnebeheer
Organiseer campagnes op basis van de segmenten van de contacten 
die	u	definieert.	Definieer	segmenten	op	basis	van	specifieke	criteria,	
zoals	verkoop,	contactprofielen	en	interacties	en	gebruik	bestaande	
segmenten en segmentatiecriteria opnieuw. Gebruik de functie 
Samenvoegen	in	Word	(of	verzend	andere	bestandsindelingen)	om	te	
communiceren met de contacten in uw segment. Als u een document 
naar mensen met verschillende nationaliteiten wilt verzenden in 
hun eigen taal, kunt u Campagnebeheer gebruiken samen met 
Interactie-/Documentbeheer.

	Classificatie	van	contacten
Sorteer	uw	contacten	in	categorieën	en	classificeer	uw	klanten	
automatisch op zelf opgegeven criteria. U kunt de contacten 
bijvoorbeeld bekijken op inkomsten. Gebruik deze informatie om uw 
campagnes op bepaalde contacten te richten. Verdeel uw klanten in 
ABC-segmenten en gebruik dit onderdeel ook voor het toekennen 
van	scores	(gebruik	het	antwoord	op	twee	gewogen	vragen	om	de	
waarde	van	een	derde	vraag	te	verkrijgen).

 Contactbeheer
Maak een overzicht van uw contacten en maak uw benadering van 
hen persoonlijker. Leg de contactgegevens vast van alle zakelijke 
relaties. Dit onderdeel is nauw verbonden met het toepassingsgebied 
Verkoop en tegoeden. U kunt ook:

 >  De mensen die gerelateerd zijn aan een contact apart opgeven.

 >  Automatisch een waarschuwing krijgen als u contactgegevens 
invoert die al bestaan, met de functie voor controleren op 
duplicaten.

 >  Een precies overzicht krijgen van prospects en klanten door uw 
klanten	te	categoriseren	op	basis	van	profielvragen.

 >  Offertes uitgeven aan prospects of verkoopdocumenten 
voor	specifieke	contacten	maken,	als	u	beschikt	over	
Verkooporderbeheer.

 Interactie-/Documentbeheer 
Registreer alle interacties die u met uw contacten heeft, zoals 
telefoongesprekken, vergaderingen of brieven. Voeg documenten  
als	bijlage	bij	aan	interacties	(Word-,	Excel-	of	TXT-bestanden).	 
U kunt ook andere interacties automatisch registreren. Alle Microsoft 
Dynamics NAV-documenten die u aan uw contacten verzendt, zoals 
verkooporders of offertes kunnen bijvoorbeeld worden geregistreerd 
en	op	een	latere	datum	weer	teruggehaald.	Als	u	met	TAPI	(Telephony	
Application	Programming	Interface)	compatibele	telecomapparaten	
gebruikt, kunt u een contact bellen door op een knop op een 
elektronische contactkaart te klikken.
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 E-mailregistratie voor
Microsoft Exchange Server
U kunt alle e-mailcorrespondentie in een logboek registreren. 
Registreer alle binnenkomende en uitgaande e-mails die via Microsoft 
Dynamics NAV of Microsoft Outlook® worden verzonden en stel in of 
registratie automatisch of handmatig moet plaatsvinden in Microsoft 
Dynamics NAV. De oplossing is servergebaseerd en Microsoft 
Exchange	Server	is	vereist	(zie	de	softwarevereisten	voor	Microsoft	
Dynamics	NAV)	zodat	u	de	e-mailberichten	in	hun	normale	omgeving	
kunt bewaren voor administratiegemak.

 Opportunities
Houd verkoopkansen in de gaten. Verdeel uw verkoopprocessen in 
verschillende fasen en gebruik deze informatie voor een overzicht 
van uw verkoopkansen. Zo kunt u deze beter beheren.

 Integratie met Outlook-client
Synchroniseer uw taken en contacten in Microsoft Dynamics NAV met 
vergaderingen, taken en contacten in Outlook. U kunt deze maken, bij-
werken, annuleren en verwijderen in een en hetzelfde programma en ze 
op bepaalde ogenblikken vanuit Outlook synchroniseren. U kunt de syn-
chronisatie ook aan uw wensen aanpassen door velden toe te voegen of 
nieuwe entiteiten toe te voegen die moeten worden gesynchroniseerd.

 Taakbeheer
Organiseer de taken die te maken hebben met uw verkoop- en marke-
tingactiviteiten. Maak taaklijsten voor uzelf en wijs taken toe aan andere 
gebruikers of teams van gebruikers. Maak automatisch terugkerende 
taken en activiteiten aan die bestaan uit meerdere onderdelen.

Servicebeheer

Planning en verzending
Wijs personeel toe aan werkorders. Registreer details zoals werk-
orderverwerking en status van werkorders. Voor verzending kunt u 
informatie van onderhoudsmonteurs en buitendienstmedewerkers 

verwerken	en	filteren	op	beschikbaarheid,	vaardigheden	en	artikelen	
op voorraad. Bekijk een overzicht van prioriteiten bij servicetaken, 
servicebelasting en escalatie van taken.

 Beheer van servicecontracten
Stel een overeenkomst op met de klant over het serviceniveau dat 
moet worden geleverd. Met dit onderdeel kunt u:

 >  Informatie onderhouden over contractgeschiedenis, 
contractverlenging en contractsjablonen.

 >  Garantiegegevens onderhouden over serviceartikelen en 
reserveonderdelen.

 >  Gegevens vastleggen over serviceniveau, responstijden en 
kortingsniveaus en over de servicegeschiedenis van elk contract, 
inclusief gebruikte serviceartikelen en arbeidsuren.

 > Winstgevendheid van contracten meten.

 > Contractoffertes genereren.

Aanbevolen wordt ook de onderdelen Beheer van serviceorders en 
Beheer van serviceartikelen te gebruiken.

 Beheer van serviceartikelen
Registreer al uw serviceartikelen en houd deze bij, inclusief 
contractgegevens, componentbeheer en verwijzingen naar stuklijsten 
en garantiegegevens. Gebruik de functie Trendscape-analyse om KPI’s 
te bekijken over het serviceartikel binnen een bepaalde tijdsperiode.

 Beheer van serviceorders
Registreer uw after-salesincidenten zoals serviceaanvragen, 
ingeplande services, serviceorders en reparatieaanvragen. 
Serviceaanvragen kunnen door de klant worden gestart of 
automatisch worden aangemaakt al naar gelang de voorwaarden 
in uw serviceovereenkomst. Gegevens kunnen in de serviceorders 
worden ingevoerd door een medewerker in een callcenter of door 
uw reparatieafdeling. U kunt dit onderdeel ook gebruiken om 
onverwachte of incidentele serviceorders te registreren.

Registreer en beheer uitrusting die aan klanten is uitgeleend. 
Vraag een volledige geschiedenis op van uw serviceorders en 
serviceorderoffertes via het Serviceorderlogboek.
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 Beheer van serviceprijzen
Stel uw serviceprijzen in en onderhoud en controleer ze. Stel prijs-
groepen in op basis van verschillende criteria, zoals het serviceartikel 
(of	verscheidene	artikelgroepen),	de	betreffende	servicetaak	of	het	
type defect, voor een beperkte tijdsperiode of voor een bepaalde 
klant	of	valuta.	Definieer	prijsberekeningsstructuren	die	alle	pa-
rameters bevatten die betrokken zijn bij het leveren van service, 
bijvoorbeeld de gebruikte onderdelen, verschillende werktypen en 
de servicetoeslagen. Het systeem wijst automatisch de juiste prijs-
structuur toe aan de serviceorders die overeenkomen met de ser-
viceprijsgroepscriteria. U kunt ook vaste prijzen, minimumprijzen of 
maximumprijzen aan serviceprijsgroepen toewijzen en statistieken 
bekijken over de winstgevendheid van elke serviceprijsgroep.

PERSONEELBEHEER

 Standaard Personeelbeheer
Beheer	medewerkers	van	uw	bedrijf	op	efficiënte	wijze.	Onderhoud	
relevante personeelsgegevens en organiseer deze op verschillende 
criteria, zoals ervaring, vaardigheden, opleiding, training en lidmaat-
schap van een vakbond. Sla persoonsgegevens op, houd vacatures 
in uw organisatie bij en genereer een lijst met kandidaten voor deze 
vacatures. Houd vergoedingen bij en bedrijfseigendommen zoals 
sleutels, creditcards, computers en auto’s. Registreer gemakkelijk alle 
soorten	afwezigheid	in	de	eenheden	die	u	definieert	en	voeg	alterna-
tieve adressen en namen van gezinsleden toe aan de werknemers.

TALEN

 Meerdere documenttalen
Geef alternatieve beschrijvingen op voor uw voorraadartikelen en 
druk	rapporten	af	in	verschillende	talen	(u	kunt	bijvoorbeeld	facturen	
maken	in	de	taal	van	de	ontvanger).	U	kunt	beschrijvingen	koppelen	
aan afzonderlijke klanten. Dit is met name nuttig voor verkopen aan 
het buitenland.

Het kan echter nuttig zijn om de artikelbeschrijvingen ook voor bin-
nenlandse klanten aan te passen. De alternatieve artikelbeschrijvin-
gen worden automatisch geselecteerd. Om de functie voor meerdere 
talen te kunnen gebruiken, moeten de teksten voor de alternatieve 
talen worden ingevoerd in de relevante toepassingsobjecten.

	Meerdere	talen	(elk)
U kunt in realtime van taal wisselen op de client, mits de taal beschik-
baar is in het programma. De taalmodule kan worden gebruikt om de 
functie voor Meerdere talen te gebruiken.

BELANGRIJK: Gebruikers kunnen deze taalmodule alleen gebruiken 
als het persoonlijke licentiebestand het taalonderdeel voor de betref-
fende taal bevat.

Elk	taalonderdeel	omvat	de	functionaliteit	voor	slechts	één	specifieke	
taal. De Deense taalmodule bevat bijvoorbeeld alle Deense teken-
reeksen voor Deense functionaliteit. De Deense taalmodule bevat 
geen Deense tekenreeksen voor Frans of andere taalfunctionaliteit.

CONFIGURATIE EN ONTWIKKELING

	Application	Builder	(à	la	carte)
Wijzig de Business Rules en speciale berekeningen die achter 
de schermen werken. Business Rules en speciale berekeningen 
worden	gedefinieerd	in	C/AL	(de	toepassingstaal	C/SIDE).	Hoewel	
dit onderdeel toegang tot C/AL biedt, staat het geen toegang tot 
bestaande C/AL-code toe waarmee tegen schrijven beveiligde 
tabellen	worden	bijgewerkt	(bijvoorbeeld	boekingen).	Met	
Application Builder kunt u geheel nieuwe functiegebieden maken 
voor uw toepassing. Zo kunt u Microsoft Dynamics NAV goed laten 
aansluiten op de behoeften van uw gehele organisatie. Hiermee kunt 
u	ook	100	codeunit-objecten	maken	(genummerd	van	50.000	tot	
50.099).	U	kunt	ook	uw	voordeel	doen	met	de	functionaliteit	die	voor	
ontwikkelaars is toegevoegd in de functie Navigation Pane Designer 
(u	kunt	bijvoorbeeld	nieuwe	menu-items	maken).
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 Page Designer
Wijzig	bestaande	pagina’s	(vensters	die	op	het	scherm	worden	
weergegeven	voor	gegevensinvoer	en	query’s).	U	kunt	100	
paginaobjecten	maken	(genummerd	van	50.000	tot	en	met	50.099).	
Met het onderdeel Page Designer kunt u ook de functie Navigation 
Pane Designer gebruiken. Dit betekent bijvoorbeeld dat u nieuwe 
menu-items kunt maken. Dit onderdeel omvat niet de toegang tot  
C/AL vanaf pagina’s.

 Report Designer
Wijzig bestaande rapporten en maak 100 nieuwe rapportobjecten 
(genummerd	van	50.000	tot	50.099).	Dit	onderdeel	biedt	toegang	
tot	C/AL	(de	toepassingstaal	C/SIDE)	vanaf	rapporten	die	worden	
gebruikt	voor	het	definiëren	van	speciale	berekeningen	en	Business	
Rules. Maak geheel nieuwe rapporten of kopieer een bestaand 
rapport om mee te beginnen. Elk rapport in Microsoft Dynamics 
NAV wordt gemaakt met deze tool en kan daarom gemakkelijk 
worden aangepast. U moet beschikken over Microsoft Visual 
Studio Report Designer 2010 om de indeling van een rapport in 
de ontwikkelomgeving te kunnen ontwerpen. Microsoft Visual 
Report Designer wordt geleverd bij Microsoft Visual Studio 2010 SP1 
Professional, Premium of Ultimate.

Met dit onderdeel kunt u de functionaliteit benutten die voor 
ontwikkelaars is toegevoegd in de functie Navigation Pane Designer 
(u	kunt	bijvoorbeeld	nieuwe	menu-items	maken).

	Solution	Developer	(A	la	carte)
Wijzig de Business Rules en speciale berekeningen die achter de 
schermen werken. Business Rules en speciale berekeningen worden 
gedefinieerd	in	C/AL	(de	toepassingstaal	C/SIDE).	Dit	onderdeel	biedt	
toegang tot code waarmee tegen schrijven beveiligde tabellen wor-
den bijgewerkt tot de tools Samenvoegen en Upgrade. U kunt ook:

 > Elk gewenst objecttype wijzigen of maken.

 >  De menuopties Vertalen/Exporteren en Vertalen/Importeren 
gebruiken	in	de	Object	Designer.	(Deze	opties	zijn	niet	
beschikbaar	in	het	onderdeel	Application	Builder).

 Table Designer
Wijzig	bestaande	tabeldefinities	en	maak	10	nieuwe	tabellen	
(genummerd	van	50.000	tot	50.009).	U	kunt	eigenschappen	van	
velden wijzigen, zoals de veldnaam, het aantal decimalen en de 
maximumwaarde. U kunt nieuwe velden aan bestaande tabellen 
toevoegen en nieuwe tabellen maken om gegevens voor uw bedrijf 
op te slaan. Maak sleutels voor het sorteren van informatie en wijzig 
of maak nieuwe FlowFields en FlowFilters om de informatie op nieuwe 
manieren te manipuleren. Dit onderdeel omvat niet de toegang tot  
C/AL vanaf tabellen.

	XMLports	(100)
Maak nieuwe XMLport-objecten of wijzig bestaande XMLport-objec-
ten.	XMLport	Designer	biedt	toegang	tot	C/AL	(de	toepassingstaal	
C/SIDE)	vanaf	XMLports	die	worden	gebruikt	voor	het	definiëren	van	
speciale berekeningen en Business Rules. Elk XMLport-object in Mi-
crosoft Dynamics NAV wordt gemaakt met deze tool en kan daarom 
gemakkelijk worden aangepast. Met dit onderdeel kunt u 100 nieuwe 
XMLport-objecten	maken	(genummerd	van	50.000	tot	50.099)	en	
kunt u de functionaliteit benutten die is toegevoegd voor ontwikke-
laars	in	de	Navigation	Pane	Designer	(u	kunt	bijvoorbeeld	nieuwe	
menu-items	maken).

 Query Designer
Met	de	Query	designer	kunt	u	bestaande	query’s	in	de	toepassing	
wijzigen	en	kunt	u	ook	tot	wel	100	nieuwe	query’s	maken.	De	Query	
designer is de voornaamste tool voor het maken van objecten van 
het type Query.  Query-objecten halen subsets van gegevens op 
die over de database zijn verspreid en zijn gegevensgenerators 
voor	verschillende	onderdelen	van	de	toepassing	zoals	grafieken	en	
bedrijfslogica.

Toepassingsobjecten

Codeunits	(100)
Er worden 10 codeunits geleverd in The Starter Pack en nog eens 10 
in The Extended Pack. Extra groepen van 100 zijn beschikbaar in het 
Aanpassingspakket.
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Rapporten	(100)
Extra groepen van 100 zijn beschikbaar in het Aanpassingspakket.

Tabellen	(10)
Er worden 10 tabellen geleverd bij The Extended Pack. Extra groepen 
van 10 zijn beschikbaar in het Aanpassingspakket

XMLports	(100)
Er worden 100 XMLports geleverd bij The Extended Pack. Extra 
groepen van 100 zijn beschikbaar in het Aanpassingspakket.

Query’s	(100)
Extra groepen van 100 zijn beschikbaar in het Aanpassingspakket.

Pagina’s	(100)
Er worden 100 pagina’s geleverd bij The Extended Pack. Extra groepen 
van 100 zijn beschikbaar in het Aanpassingspakket.

Overige

 Urenstaat
Urenstaat	is	een	eenvoudige	en	flexibele	oplossing	voor	tijdregistratie	
met goedkeuring van een manager. Urenstaat biedt integratie met 
Service, Taken en Resource.

 Dimensies uitgebreid
Dimensies uitgebreid biedt onbeperkte dimensies voor gebruik bij 
transacties in alle grootboeken. U kunt alle dimensies noemen als 
de meest geschikte voor uw bedrijf. Naast een onbeperkt aantal 
dimensies biedt dit onderdeel functionaliteit voor geavanceerde 
dimensies waarmee u regels kunt instellen voor het combineren van 
dimensies en dimensiewaarden. Hiermee kunt u het gebruik van 
dimensies beter bepalen en verhoogt u de betrouwbaarheid van 
uitvoer op basis van dimensies.

U kunt ook:

 >  Regels instellen voor het stellen van prioriteiten voor 
standaardwaarden	en	dimensieregels	definiëren	die	bij	uw	bedrijf	
passen.

 >  Stel analyses in en gebruik ze om grootboektransacties te 
analyseren per dimensie en combineer dimensies naar wens.

 >  Neem budgetinformatie op in analyses. Dit is een geavanceerde 
manier om gegevens te analyseren met behulp van dimensies.

 >  Combineer analysen van dimensies met behulp van 
rekeningschema’s.

 Standaard dimensies
Voeg twee aanvullende dimensies aan het grootboek toe en aan een 
van de andere dagboeken in Microsoft Dynamics NAV voor meer 
flexibiliteit	bij	het	werken	met	analytische	hulpmiddelen.	U	kunt	de	
twee dimensies een naam geven die het beste bij uw bedrijf past en 
dimensiecodes toewijzen aan elke transactie die betrekking heeft op 
een grootboekrekening, klant, leverancier, vast activum, resource, 
taak of voorraadartikel. Daarnaast kunt u standaard dimensiewaarden 
definiëren	en	regels	voor	de	standaardwaarden	voor	alle	
rekeningtypen	(grootboek,	klant,	leverancier,	artikel,	enzovoort)	
definiëren	om	gemakkelijker	dimensies	te	kunnen	toevoegen	aan	
alle transacties. Dit onderdeel kan worden gebruikt in bedrijven die 
bijvoorbeeld	werken	met	meerdere	projecten,	regio’s	of	profitcenters.

U kunt dimensies ook gebruiken voor het volgende:

 >  Projecten nauwkeurig analyseren in bedrijven waarin met 
projecten wordt gewerkt door meerdere afdelingen en functies.

 >  Een overzicht van bewerkingen genereren voor een 
bedrijfsautorekening, waarin de afzonderlijke auto’s worden 
ingesteld als dimensies.

 >  Eén enkele rekening opzetten voor alle bedrijfsauto’s, ook als er 
een gedetailleerd overzicht per auto nodig is.

 >  Een saldo afdrukken voor een bepaalde afdeling of project of een 
combinatie van de twee.
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 Tekstuitbreiding
Stel een onbeperkt aantal regels in om voorraadartikelen, resources 
en grootboekrekeningen te beschrijven. U kunt tekstuitbreiding 
instellen zodat een aanvullende beschrijving automatisch in 
verkoop- of inkoopdocumenten wordt gekopieerd, wanneer er regels 
worden ingevoerd. De beschrijving kan ook datumgevoelig worden 
gemaakt voor speciale berichten gedurende een bepaalde periode, 
bijvoorbeeld om bepaalde aanbiedingen kenbaar te maken of 
bepaalde garantievoorwaarden mee te delen. U kunt tekstuitbreiding 
ook opgeven voor verschillende talen.

 Intrastat
Haal automatisch de benodigde gegevens op om Intrastat-informatie 
aan organisaties voor statistieken te rapporteren. De lokale douane 
kan u inlichten of uw bedrijf een dergelijk rapport verplicht moet 
invullen.

 Taakwachtrij
Automatiseer service of plan taken. U kunt bijvoorbeeld automatisch 
servicecontracten verlengen of servicecontractfacturen genereren. 
U kunt het programma zo instellen dat er automatisch wordt 
gecontroleerd of er batches zijn die moeten worden verwerkt op een 
bepaalde datum.

 Meerdere valuta’s
Beheer meerdere valuta’s overal in het systeem, zoals schulden, 
tegoeden, grootboekrapporten, resources, voorraadartikelen en 
bankrekeningen	(wanneer	deze	geïntegreerd	zijn	met	de	onderdeel	
voor	kasbeheer).	Met	meerdere	valuta’s	kunt	u	het	volgende	doen:

 >  Wisselkoersen invoeren en valuta’s converteren conform 
Europese	wetgeving	(inclusief	‘triangulatie’)	in	de	landen	van	
de	Europese	Monetaire	Unie	(EMU).	Triangulatie	is	de	vereiste	
methode van valutaconversie tijdens de overgangsperiode van 
de euro.

 >  Voer valutaomrekening uit volgens wisselkoersen die zijn 
opgeslagen en worden onderhouden in de wisselkoerstabel.

 >  U kunt een valuta invoeren in de wisselkoerstabel en de notatie 
opgeven zodat bedragen altijd in de correcte notatie worden 
weergegeven op alle formulieren en rapporten overal in het 
systeem.

 >  Voer wisselkoersen in voor een datum of een periode in de 
wisselkoerstabel.

 >  Bereken de wisselkoers die bij de datum op de transactie hoort 
voor elke omrekening van een valutabedrag naar de lokale 
valuta.

 >  Sla historische wisselkoersen in de wisselkoerstabel op om de 
fluctuaties	binnen	een	periode	te	bekijken.

 >  Voer transacties uit in alle gewenste valuta’s voor alle klanten en 
leveranciers. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld een factuur maken 
in de ene valuta en betaling voor die factuur ontvangen in een 
andere valuta.

 >  Beheer de valutaomrekening op dynamische wijze en zorg er 
daarmee voor dat het verwerken van bijgewerkte wisselkoersen 
efficiënter	verloopt.

 >  Sla details van transacties met tegoeden en schulden op in lokale 
en buitenlandse valuta’s zodat ouderdomsrangschikkingen en 
rapporten voor tegoeden en schulden in lokale of buitenlandse 
valuta’s kunnen worden afgedrukt.

 >  Gebruik de optie Aanpassing wisselkoers om schulden en 
tegoeden aan te passen en boek niet-gerealiseerde winsten en 
verliezen naar het grootboek.

Bij betaling worden winsten/verliezen gerealiseerd en worden 
de overeenkomstige posten geboekt in het grootboek. Als u een 
verdere rapportagevaluta gebruikt in het grootboek, past de 
optie Aanpassing wisselkoers ook het grootboek aan volgens de 
instellingen die u heeft opgegeven voor elke grootboekrekening.

	Licentie	per	database	(SQL	Server)
Licentie per database is vereist wanneer u verscheidene databases 
uitvoert op hetzelfde exemplaar van SQL Server. Elke database heeft 
zijn eigen licentiebestand. Als meer dan één database verschillende 
licentiebestanden moet hebben, moeten die licentiebestanden dit 
onderdeel bevatten. Zonder dit onderdeel gebruiken alle databases 
op de server die niet hun eigen licentiebestanden gebruiken, één 
gemeenschappelijk licentiebestand.
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 Redencodes
Definieer	een	aantal	redencodes	die	aan	afzonderlijke	transacties	
overal in het systeem kunnen worden toegewezen. Hiermee 
beschikt	u	over	extra	zelf	gedefinieerde	audittrails	die	een	aanvulling	
vormen op de informatie die al wordt geleverd door audittrails en 
boekingsbeschrijvingen die door het systeem worden verstrekt. 
Definieer	redencodes	op	dagboeken	alsmede	op	verkoop-	en	
inkoopkopregels. Gebruik bijvoorbeeld redencodes om alle 
grootboekposten te markeren die betrekking hebben op de afsluiting 
van het boekjaar.

	Dochterbedrijf	(Ongelimiteerd)
Bij doorlopende licenties is het volgens de 
Softwarelicentievoorwaarden toegestaan voor in aanmerking 
komende dochterbedrijven van de licentienemende onderneming 
om toegang geven tot de systemen aan medewerkers van die 
dochterbedrijven. Daardoor zijn licenties voor dochterbedrijven niet 
meer nodig. Raadpleeg de softwarelicentievoorwaarden voor alle 
informatie.

 Machtigingen
Wijs gebruikersmachtigingen toe en beperk deze waar nodig met 
dit	geavanceerde	en	fijnmazige	systeem.	Beheer	de	toegang	tot	
elke tabel, codeunit, XMLport en elk paginarapport en menu van 
Microsoft Dynamics NAV.

 Verkopers/inkopers
Houd inkopen en verkopen bij per persoon door inkopers toe 
te wijzen aan leveranciers en verkopers aan klanten. Inkopers en 
verkopers worden gevolgd in de leveranciers-, klant-, artikel-, taak- 
en resourcedagboeken. Statistieken worden gegenereerd over 
afzonderlijke verkopers en inkopers op basis van deze boekingen 
welke vervolgens gebruikt kunnen worden voor het berekenen van 
provisie per verkoper.

 Ongelimiteerde bedrijven
Bied concurrerende prijzen als uw bedrijf meer dan een bedrijfsvorm 
nodig heeft.

 Gebruikers-id’s en wachtwoorden
Maak gebruikers-id’s en wachtwoorden aan om toegang tot 
de informatie in Microsoft Dynamics NAV te beperken tot de 
geselecteerde personen. Beheer toegang tot de oplossing en bied 
alle daartoe aangewezen gebruikers volledige machtigingen. Deze 
beveiligingsfuncties zijn een functie van de Microsoft Dynamics 
NAV-database. Dit onderdeel kan worden gebruikt op zichzelf of in 
combinatie met het onderdeel Machtigingen.

Lokale modules

 Lokale modules
Microsoft Dynamics NAV biedt vele onderdelen waarmee lokale 
bedrijfsprocessen en praktijken kunnen worden ondersteund. Deze 
zijn	beschikbaar	als	Aanvullende	onderdelen	(onderdelen	à	la	carte).	
Raadpleeg de meest recente prijslijst voor meer informatie en 
beschikbaarheid voor het betreffende licentiepakket.
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Website van Microsoft Dynamics Leer wat Microsoft  
Dynamics-oplossingen voor uw organisatie kunnen doen  
en hoe u aan de slag kunt. 

Meer informatie: klik hier >

Softwarelicentievoorwaarden	Ontvang	specifieke	
productlicentievoorwaarden.

Licentievoorwaarden? Klik hier >

CustomerSource: Microsoft Dynamics CustomerSource is een met 
een wachtwoord beveiligde site voor klanten van de Microsoft 
Dynamics-producten. CustomerSource maakt onderdeel uit van uw 
serviceplan. Hier kunt u een uitgebreide Knowledge Base doorzoeken 
voor Microsoft Dynamics, online cursussen bekijken voor Microsoft 
Dynamics, updates downloaden en andere handige informatie en 
bronnen	vinden,	zo’n	beetje	24	uur	per	dag.	(Aanmelding	verplicht.)

24 uurs-CustomerSource. Klik hier >

PartnerSource - Partners kunnen informatie over Microsoft Dynamics, 
orderformulieren en meer krijgen.

Informatie op PartnerSource. Klik hier >



34 of 35

1
 
 
Microsoft Dynamics 
NAV

3
Inzicht in de 
functionaliteit van 
de 2 verschillende 
Packs voor Microsoft 
Dynamics NAV 2015

2
 
Hoe u Microsoft 
Dynamics NAV 2015 
kunt aanschaffen

4
 
Productfunctionaliteit 
in Microsoft Dynamics 
NAV 2015 

5
 
 
 
Microsoft-bronnen

Inhoud

Starter Pack            Extended Pack

Over Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV 2015 is een bedrijfsoplossing van Microsoft die snel te 
implementeren is, gemakkelijk is in het gebruik en krachtig genoeg is om al uw 
zakelijke ambities te verwezenlijken. 

Stroomlijn uw hele bedrijf en zorg dat u ‘verbonden’ bent: 
 Implementeer de oplossing in de cloud of op uw eigen servers. De keuze is aan u.

 >  Bevorder de productiviteit en vereenvoudig uw bedrijfsactiviteiten door 
essentiële	functies	binnen	uw	organisaties	met	elkaar	te	verbinden.

 >  Beheer uw bedrijf met meerdere vestigingen of in meerdere landen met 
internationale ERP-functionaliteit

 > 	Met	Microsoft	Dynamics	NAV	en	Office	365	kunt	u	informatie	van	uw	
organisatie delen met uw medewerkers door uw e-mail, agenda en bestanden 
samen te voegen met uw gegevens, rapporten en bedrijfsdata

 
Vandaag gebruiken meer dan 100.000 klanten Microsoft Dynamics NAV in 42 
landenversies om het succes van hun onderneming te vergroten en de concurrentie 
een stap voor te blijven.42 country versions to drive business success and stay ahead 
of competition.

Meer informatie
Neem contact op met een Microsoft-partner om uit te vinden hoe Microsoft Dynamics NAV uw 
bedrijf kan helpen.  

Of klik hier als u meer wilt weten over Microsoft Dynamics NAV >

Verenigde Staten en Canada, gratis (1) (888) 477-7989 
Wereldwijd (1) (701) 281-6500
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