
“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

Annuller Produktionsordre
For den daglige bruger i produktionen
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Fordele

Den daglige bruger i produk-

tionen har fuld kontrol og 

behøver ikke at involvere en 

superbruger, IT afdelingen 

eller ekstern konsulent, når 

en påbegyndt produktions-

ordre skal annulleres eller 

man er kommet til at melde 

forkert

Kvaliteten i posteringer vil 

alt andet lige blive bedre i og 

med at automatikken tilsik-

rer at alle transaktioner, der 

skal fortrydes vil blive tilba-

geført korrekt ned til mind-

ste detalje (inkl. varesporing 

og dimensioner) 

Funktionen efterlader et mi-

nimalt aftryk i standardsyste-

met således at opgradering 

til nye versioner af NAV kan 

foregå meget enkelt

ProFacto har udviklet en funktion der automatisk kan  

tilbageføre fejlagtige produktionsmeldinger i Dynamics 

NAV. Funktionen kan også varetage annullering eller 

tvangslukning af produktionsordrer, som f.eks. er ble-

vet sat i gang ved en fejl eller f.eks. må stoppes i utide 

fordi en kunde har annulleret sin ordre

Baggrund

Det er muligt at fortryde meldinger af materiale- eller kapacitetsforbrug i 

NAV ved at lave nye tilsvarende, men negative meldinger, der udligner de 

oprindelige. Men det er kompliceret og leder meget let til fejl, som f.eks. be-

tyder at der kommer huller i systemets vedligeholdelse af korrekte kostpri-

ser beregning og vareforbrug.

Endvidere, når man først har foretaget blot en enkelt postering af forbrugt 

materiale eller tid på en produktionsordre tillader NAV ikke længere, at man 

blot sletter ordren. Det er ikke nok at trække materialer ud igen eller føre 

et posteret tidsforbrug tilbage; man får ikke lov at afslutte ordren før der er 

posteret en eller anden afgangsmængde. Dette skyldes den måde, som 

opgørelse og postering af varer-i-arbejde er udført på i standard systemet.

ProFacto’s 

konsulentkompetencer 

Vi går højt op i at vælge vores 

konsulenter med omhu og vi 

stræber hele tiden efter at være den 

Dynamics NAV partner der yder den 

fagligt bedste og mest personlige 

service til dig som kunde. 

Vi kan i kraft af vores individuelle 

kompetencer 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 ProFacto som Dynamics 

NAV partner følger evnen til 

hele tiden at være opdateret på 

konkurrenceevnen ved hjælp af 

den nyeste teknologi og nogle 

af branchens absolut dygtigste 

sparringspartnere inden for 

produktionsstyring i Microsoft 

Dynamics NAV.

Microsoft Dynamics NAV

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.

Alene partnerkanalen for Dynamics NAV ender op i omkring 65-70 certi# -

cerede partnere på landsplan. Globalt set er Dynamics NAV lokaliseret til 40 

forskellige lande.

Dynamics NAV er kendt for at være et meget " eksibelt og bredt standard-

system, der kan tilpasses hurtigt. Det i sig selv reducerer omkostningerne 

radikalt både i investering og løbende drift sammenlignet med mange af de 

alternative løsninger på markedet.

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.

Frem for at lave dybe indgreb i standardsystemets posteringsrutiner kan den nye 

funktion tilbageføre eller annullere/tvangslukke meldinger automatisk med ét enkelt 

klik

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. 
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“..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 valide-

ringsvilkår, (eks. FDA, SOX) og har 

udpræget fokus på kvalitet i vores 

arbejde. 

Thomas Stryhn, 

Adm. Dir. og Partner

Den manuelle måde

Man kan på nedenstående måde rent manuelt postere sig ud af proble-

merne. Men det kræver indsigt i systemets indre opbygning og stor om-

hyggelighed, hvis man skal undgå uheldige konsekvenser for lagerværdien 

og " nansbogholderiet. Derfor vil det typisk være en superbruger, der hver 

gang må udføre det manuelle:

1. Tilbagefør forbrug af materialer ved negativ postering i forbrugskladden  og 

med udpegning af den eller de vareposter, der skal udlignes

2. Fortryd forbrug af kapacitet ved negativ postering af opstillings- og køretid, spild 

mv. i afgangskladden

3. Tilbagefør eventuel afgangsmængde ved negativ postering i afgangskladden 

med udpegning af den eller de afgangsposter der skal udlignes

4. Hvis der benyttes dimensioner, skal de oprindeligt anvendte dimensioner anven-

des i hver negativ postering

5. Hvis der benyttes varesporing skal man være omhyggelig med at angive både 

rette lot- eller serienummer i varesporingsvinduet og samme sted angive vare-

postenummer, der skal udlignes

6. Poster en " ktiv afgang med afgangskladden og tilbagefør/kassér denne mæng-

de ved tilsvarende nedskrivning via varekladden med udligning mellem den 

" ktive afgangspostering og nedskrivningen

7. Herefter kan produktionsordren afsluttes

Automatisering af processen

Frem for at lave dybe indgreb i standardsystemets posteringsrutiner er pro-

grammet ’Annuller Produktionsordre’ udført som en automatisering af de 

handlinger, man kan udføre manuelt. Fordelen ved dette design er at 

man meget enkelt kan opgradere til nye versioner af NAV.

De oprindelige posteringer af forbrug m.v. efterlader forskellige spor som 

programmet benytter til at konstruere de nævnte tilbageførsler inklusive de 

oprindeligt angivne dimensioner. På den måde kan programmet arbejde 

præcist og sikre at de tilbageførte meldinger eller den annullerede ordre 

ikke vil have ind$ ydelse på lagerværdi eller " nansbogholderiet.

Anvendelse

Programmet ’Annuller Produktionsordre’ startes fra ”Fortryd” knappen på 

den igangsatte produktionsordre. Herved åbnes et skærmbillede der viser 

foretagede meldinger. Nu kan enkeltmeldinger udpeges og føres tilbage el-

ler man kan vælge at lukke produktionsordren som den er eller endelig helt 

at annullere den.

Hvis ordren ønskes annulleret, forventer systemet, at der ikke er posteret 

afgangsmængde. I modsat fald får man en sidste mulighed for at afbryde 

systemet. Svarer man nej til at føre den producerede mængde ud, afbry-

des funktionen, og man kan gå til 

normalt statusskift i stedet.

Når ordren er annulleret kan man 

" nde den under ”Færdige produk-

tionsordrer”.

Opsætning

Hvis ordren skal lukkes (annulleres) 

sørger systemet for at der auto-

matisk posteres en minimal " ktiv 

afgangsmængde (1 enhed) og at 

denne øjeblikkelig automatisk bliver 

neutraliseret af en nedskrivning. For 

at man holde vandtætte skotter til 

det egentlige lager kan man de" -

nere en særlig ”spildlokation” hertil. 

Denne lokation kan praktisk markeres med standardfeltet ”Brug som tran-

sitlokation”. Herved undgår man at se den i oversigter over normale lagerlo-

kationer.

Alle transaktioner på denne lokation vil udligne hinanden således at antal 

og værdi hele tiden er nul. Men trods det bør man give denne lokation sin 

egen bogføringsopsætning og således undgå at forstyrre afstemning af de 

transaktioner til de egentlige lagerkonti. 

Desuden kan man angive et kildespor, som automatikken vil bruge på alle 

automatiske transaktioner.

Ved fortryd handlingen kan enkeltmeldinger udpeges og føres tilbage eller man kan 

vælge at lukke produktionsordren som den er eller endelig, helt at annullere den.

Rammer

Annullering af en 

produktionsordre vil normalt 

kunne ske uden problemer når 

den skyldes en fejltagelse. 

Men hvis man faktisk har 

leveret fra den eventuelt 

producerede mængde, kan 

automatikken i sagens natur 

ikke længere tilbageføre denne 

mængde. Her vil man stadig 

være henvist til at rede trådene 

ud manuelt.

Annullering gælder 

desuden indtil videre kun 

egenproduktion. 

Hvis der har været tale 

om postering af arbejde 

fra underleverandør, må 

man først føre dette tilbage 

manuelt eller alternativt afslutte 

produktionsordren på normal 

vis. 
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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 valide-

ringsvilkår, (eks. FDA, SOX) og har 

udpræget fokus på kvalitet i vores 

arbejde. 

Thomas Stryhn, 

Adm. Dir. og Partner

Den manuelle måde

Man kan på nedenstående måde rent manuelt postere sig ud af proble-

merne. Men det kræver indsigt i systemets indre opbygning og stor om-

hyggelighed, hvis man skal undgå uheldige konsekvenser for lagerværdien 

og " nansbogholderiet. Derfor vil det typisk være en superbruger, der hver 

gang må udføre det manuelle:

1. Tilbagefør forbrug af materialer ved negativ postering i forbrugskladden  og 

med udpegning af den eller de vareposter, der skal udlignes

2. Fortryd forbrug af kapacitet ved negativ postering af opstillings- og køretid, spild 

mv. i afgangskladden

3. Tilbagefør eventuel afgangsmængde ved negativ postering i afgangskladden 

med udpegning af den eller de afgangsposter der skal udlignes

4. Hvis der benyttes dimensioner, skal de oprindeligt anvendte dimensioner anven-

des i hver negativ postering

5. Hvis der benyttes varesporing skal man være omhyggelig med at angive både 

rette lot- eller serienummer i varesporingsvinduet og samme sted angive vare-

postenummer, der skal udlignes

6. Poster en " ktiv afgang med afgangskladden og tilbagefør/kassér denne mæng-

de ved tilsvarende nedskrivning via varekladden med udligning mellem den 

" ktive afgangspostering og nedskrivningen

7. Herefter kan produktionsordren afsluttes

Automatisering af processen

Frem for at lave dybe indgreb i standardsystemets posteringsrutiner er pro-

grammet ’Annuller Produktionsordre’ udført som en automatisering af de 

handlinger, man kan udføre manuelt. Fordelen ved dette design er at 

man meget enkelt kan opgradere til nye versioner af NAV.

De oprindelige posteringer af forbrug m.v. efterlader forskellige spor som 

programmet benytter til at konstruere de nævnte tilbageførsler inklusive de 

oprindeligt angivne dimensioner. På den måde kan programmet arbejde 

præcist og sikre at de tilbageførte meldinger eller den annullerede ordre 

ikke vil have ind$ ydelse på lagerværdi eller " nansbogholderiet.

Anvendelse

Programmet ’Annuller Produktionsordre’ startes fra ”Fortryd” knappen på 

den igangsatte produktionsordre. Herved åbnes et skærmbillede der viser 

foretagede meldinger. Nu kan enkeltmeldinger udpeges og føres tilbage el-

ler man kan vælge at lukke produktionsordren som den er eller endelig helt 

at annullere den.

Hvis ordren ønskes annulleret, forventer systemet, at der ikke er posteret 

afgangsmængde. I modsat fald får man en sidste mulighed for at afbryde 

systemet. Svarer man nej til at føre den producerede mængde ud, afbry-

des funktionen, og man kan gå til 

normalt statusskift i stedet.

Når ordren er annulleret kan man 

" nde den under ”Færdige produk-

tionsordrer”.

Opsætning

Hvis ordren skal lukkes (annulleres) 

sørger systemet for at der auto-

matisk posteres en minimal " ktiv 

afgangsmængde (1 enhed) og at 

denne øjeblikkelig automatisk bliver 

neutraliseret af en nedskrivning. For 

at man holde vandtætte skotter til 

det egentlige lager kan man de" -

nere en særlig ”spildlokation” hertil. 

Denne lokation kan praktisk markeres med standardfeltet ”Brug som tran-

sitlokation”. Herved undgår man at se den i oversigter over normale lagerlo-

kationer.

Alle transaktioner på denne lokation vil udligne hinanden således at antal 

og værdi hele tiden er nul. Men trods det bør man give denne lokation sin 

egen bogføringsopsætning og således undgå at forstyrre afstemning af de 

transaktioner til de egentlige lagerkonti. 

Desuden kan man angive et kildespor, som automatikken vil bruge på alle 

automatiske transaktioner.

Ved fortryd handlingen kan enkeltmeldinger udpeges og føres tilbage eller man kan 

vælge at lukke produktionsordren som den er eller endelig, helt at annullere den.

Rammer

Annullering af en 

produktionsordre vil normalt 

kunne ske uden problemer når 

den skyldes en fejltagelse. 

Men hvis man faktisk har 

leveret fra den eventuelt 

producerede mængde, kan 

automatikken i sagens natur 

ikke længere tilbageføre denne 

mængde. Her vil man stadig 

være henvist til at rede trådene 

ud manuelt.

Annullering gælder 

desuden indtil videre kun 

egenproduktion. 

Hvis der har været tale 

om postering af arbejde 

fra underleverandør, må 

man først føre dette tilbage 

manuelt eller alternativt afslutte 

produktionsordren på normal 

vis. 
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