
“ProFacto Skiller sig ud med sine spidskompetencer inden for 

produktion - det er jeg slet ikke i tvivl om”, 

Peder Irgens Seidler, BISCA A/S

“..og konsulenten havde uden tvivl mange års solid indsigt i produk-

tionsstyring med Navision. Han stillede gode og kritiske spørgsmål”, 

Dan Munkholm, GN Netcom A/S
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Fordele..
Et hurtigt og samlet overblik 

i èt og samme billede for...

• Lageret

• Salgsordrer

• Købsordrer

• Leverancer

• Produktion

Og mulighed for hurtigt at 

rette op på systemdata

Aktionslisten er et add-on til din Dynamics NAV der  i 

første fase er et ledelsesværktøj fordi det synliggør 

forkerte data eller forsinkede aktiviteter. I næste fase 

er det i højere grad et nyttigt værktøj for den enkelte 

medarbejder til at tage vare på de daglige opgaver.

Baggrund

Meget ofte ødelægges overblikket over leverancer og lagre af manglende 

datadisciplin eller forglemmelser. Kunder får deres varer for sent eller slet 

ikke, leverandører holdes ikke i ørerne, lageret indeholder ikke de mængder 

man tror, osv. Årsagen er ofte, at det er svært at ska$ e sig et kvali% ceret 

overblik.

Det & erdimensionelle overblik

Det nye værktøj til Dynamics NAV er enkelt og hedder Aktionsliste. Det er et 

skærmbillede der henter data fra systemet og præsenterer dem i èt samlet 

overblik og giver en øjeblikkelig status. En stor hjælp til at få rettet op på 

skævhederne bagud og fremadrettet.

Aktionslisten er blevet til gennem et samarbejde med vore kunder og var 

oprindelig kun beregnet på at vise alle de steder, hvor man var bagud i 

forhold til salg, indkøb, produktion med videre. Men det har vist sig, at når 

man først har fået styr på de hængepartier, man burde have gennemført, 

kan samme skærmbillede bruges til at sørge for at de aktioner, man skal 

ProFacto’s konsulent-
kompetencer 

Vi går højt op i at vælge vores konsu-

lenter med omhu og vi stræber hele 

tiden efter at være den Dynamics 

NAV partner der yder den bedste og 

mest personlige service til dig som 

kunde. 

Vi kan i kraft af vores individuelle kom-

petencer tage diskussionerne og 

forstå din virkelighed dybt, og følge 

dine projekter helt til dørs. 

Når du investerer i et high-end ERP 

system gennem ProFacto A/S så 

får du også high-end konsulenter. Vi 

leverer standardløsninger så langt 

øjet rækker. Derudover tilretter vi i 

videst mulige omfang ”ved siden 

af standard”. Dermed sikrer vi dine 

fremtidige opgraderinger et bedre 

forløb. 

Med den rigtige Dynamics NAV part-

ner følger evnen til hele tiden at være 

opdateret på konkurrenceevnen ved 

hjælp af den nyeste teknologi. 

Hvad kan ProFacto hjælpe dig med?

Hos ProFacto får du hjælp med alle dine udfordringer på Microsoft 

Dynamics NAV - og for den sags skyld også med alle de tidligere versioner 

af Navision. Vi er generelt stærke i Dynamics NAV og har også nichekompe-

tencer. Vi kan hjælpe alle virksomheder der benytter - eller gerne vil benytte 

- Navision, der i dag går under navnet Microsoft Dynamics NAV.

Navigator, Financials, Attain, kært barn mange navne

Siden starten i midt 80’erne har Navision haft mange navne og versioner og 

vi kan dem alle sammen med lukkede øjne. Vi kan hjælpe alle slags virk-

somheder og har særdeles stærke kompetencer indenfor produktions- og 

lagerstyring, hvor vi bl.a. hjælper med Supply Chain Management (SCM), 

% nplanlægning, sporbarhed, warehouse management og sikkerhed. 

Vi opererer til dagligt i både små og store virksomheder i både ind- og 

udland og er velkendt med de ofte strenge auditerings- og valideringsvilkår, 

(eks. FDA, SOX) og har udpræget fokus på kvalitet i vores arbejde. 

Leverandør til Microsoft

ProFacto A/S bistår løbende Microsofts europæiske udviklingscenter med 

udvikllingen af de nye versioner af Microsoft Dynamics NAV. Det har vi gjort 

siden vi blev etableret i år 2004.

Microsoft Dynamics NAV er baseret på det danske high-end ERP system, 

Navision, der med årene har fået udviklet mere end 200 brancheløsninger 

alene i Danmark. Det gør systemet til noget nær det bredeste standardsy-

stem der samtidig tilgodeser langt de & este brancher i dansk erhvervsliv.

ProFacto A/S - velkommen i trygge hænder! 

Vi er en moderne Dynamics NAV partner med højt uddannede konsulenter 

og erfaring der går helt tilbage til de tidligste versioner af Navision.

For hver varetype vises de mest relevante oplysninger. Eventuelle kon& ikter frem-

hæves med rødt. Fra en given linie kan men hente det tilhørende dokument frem på 

skærmen med et enkelt tastetryk.

ProFacto A/S er et moderne 

udviklings- og konsulenthus med 

fokus på Microsoft Dynamics NAV. 

Kundelisten spænder fra store 

koncerner til mindre virksomheder. 

Herudover bistår vi Microsoft med 

udviklingen af fremtidens Dynamics 

NAV versioner. 



“..ProFacto hviler godt i sin faglighed og har stor indsigt i de nye ting 

der kommer fra Microsoft”,

Thomas Dethlefsen, PBN/Angiotech A/S

“ProFacto er gode til at formulere problemstillingerne, prioritere og få 

lavet det vigtigste først. Vi har haft en rigtig god dialog”,  

Torben B. Madsen, Holmegårdsparken
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ProFacto A/S bygger på den 

gode kunderelation. 

Dette kræver, at vi leverer ydelser af 

høj kvalitet. Fundamentet for dette 

skabes af meget erfarne konsu-

lenter, som arbejder med stor faglig 

stolthed. 

Vi har mange års erfaring med Supply 

Chain Management og min påstand 

er, at vi har Danmarks bedste team 

inden for produktion til Dynamics NAV. 

Dette er selvsagt et pretentiøst ud-

sagn, men vi byder alle velkommen til 

at udfordre vores påstand.

Vi opererer til dagligt i både små og 

store virksomheder i både ind- og 

udland og er velkendt med de ofte 

strenge auditerings- og valideringsvil-

kår, (eks. FDA, SOX) og har udpræget 

fokus på kvalitet i vores arbejde. 

Thomas Stryhn, 

Adm. Dir. og Partner

Flere muligheder

Har du andre udfordringer med din 

produktion er du altid velkommen til 

at få en snak med en af vores erfarne 

konsulenter.

Vi har lavet " ere andre tillægsløsnin-

ger til Dynamics NAV der afhjælper 

kendte problemstillinger for den 

producerende virksomhed.

Avanceret Data 

Administration

Læs bl.a. om Avanceret Data 

Administration, som er IT-sikkerhed 

helt ned på feltniveau. En løsning Pro-

Facto har udviklet over lang tid.

Udvidet produktions-

registrering

Eller hvad med vores ”Udvidet pro-

duktionsregistrering” ? Her kan din 

virksomhed opnå en mere præcis 

opgørelse over direkte omkostninger 

i produktionen og dermed en mere 

præcis vurdering af lønsomhed på 

hver enkelt salgsordre, 

Varedisponering

Vi har også en løsning der hedder 

Varedisponering. Den gør det muligt 

for dig hurtigt at # nde pålidelige tal 

for varedisponeringen på et givent 

tidspunkt og lokation. 

Læs mere og hent databladene på 

vores webside www.profacto.dk

ProFacto A/S

Gydevang 39-41

DK-3450 Allerød

Telefon: +45 60 21 95 02

Mail: info@profacto.dk

www.profacto.dk

Aktionsliste hjælper med at modne 

datagrundlag

Alle kan blive enige om at valide data som viser rette mængder til rette tider, 

er en forudsætning for at man kan lade Dynamics NAV beregne en trovær-

dig plan for disponering ud i fremtiden. 

Alligevel ses det ikke så sjældent, at man tager planlægningssystemet i 

brug på trods af invalide data, fordi man ikke har opdaget tingenes fakti-

ske stade. Aktionslisten er et middel til hurtigere at nå frem til den fornødne 

modenhed.

Lister over ordrer dækker:

• Salgsordrer til levering inden …

• Købsordrer til modtagelse inden … 

• Produktionsordrer der skal afsluttes inden …

• Produktionsordrer der skal sættes i gang inden …

• Overførselsordrer til modtagelse inden …

For hver type vises de mest relevante oplysninger såsom bekræftede og 

forventede datoer og den forventede mængde. 

Endvidere vises resulterende disponibel mængde og eventuelle reserve-

rede mængder. Eventuelle kon" ikter fremhæves med rød markering og

fra en given linie kan men hente det tilhørende dokument frem på skærmen 

med et enkelt tastetryk.

Hvem kan bruge Aktionsliste?

Løsningen henvender sig til alle virksomheder der har med køb, salg, lager 

og produktion at gøre. Der er ingen specielle krav og løsningen kan imple-

menteres i alle versioner af Dynamics NAV.

Overblikket indeholder lister over ordrer som skulle have været udført før dags dato, 

eller som skal udføres i dag eller inden en dato som man selv vælger, f.eks. en uge 

frem. Igen fremhæves kritisk information med rødt.
Ovenstående viser fanebladet for fastlagte produktionsordrer, som skulle have været 

sat i gang i perioden inden 31. august. Fra oversigten kan man umiddelbart skifte 

status til igangsat.  

Herover vises et view af frigivet produktion der ikke er blevet færdigmeldt. Et typisk 

billede i mange produktionsvirksomheder.


