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Samtlige produkter er udviklet med henblik på at
undgå fejl samt spare tid og penge på interne
ressourcer – at arbejde smartere i hele
organisationen. Det er løsninger, som på hver sin
måde bidrager til øget effektivitet ved
automatisering af manuelle processer.

Produkterne er godkendt af Microsoft, og
understøtter følgende 3 funktioner i
organisationen:

ProFacto Produktoversigt

9 TILLÆGSPRODUKTER TIL MICROSOFT
DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL OG NAV

"Udover standard

Dynamics NAV

kompetencerne har

ProFacto gennem

tiden udviklet

specielle løsninger til

produktion, handel

og medicinal

virksomheder samt

webshops"



Godkendelsessystem til beskyttelse mod fejl og bedrag
En professionel tilgang til at sikre dine data og transaktioner - effektivt og
automatisk! 

Synkronisering af stamdata mellem regnskaber
Sikkerhed for at hele organisationen har samme stamdata som f.eks. kontoplan,
varer og dimensioner

Fleksibel rettighedsstyring på feltniveau, der forhindrer fejl
Sikkerhed for at undgå fejlindtastning i kritiske felter og tabeller

Fuld kontrol over varer på procesniveau
Få automatisk styr på varens livscyklus – optimeret lagerstatus og
lagerbeholdning

Effektiv produktionsplanlægning med komplet overblik  over manko
Få lynhurtigt overblik over om komponenterne er til rådighed for
produktionsordren

Efterregistrering af omkostninger på produktionsordrer
Melde på en lukket produktionsordre
Få komplet overblik over reelle kostpriser i produktionen, så varerne bliver solgt
til den rigtige pris

Større levereringssikkerhed og overblik over forsyningskæden
Et tilpasset overblik på udestående opgaver og optimeret produktion 

Automatiseret dokumentudveksling mellem regnskaber
Få dine intercompany-transaktioner til at balancere mellem regnskaber

Få websalget automatisk indlæst i regnskabssystemet!
Med integration mellem e-commerce og ERP-systemet vedligeholdes data ét sted

Four-Eyes Approval

Global Master

Advanced Data Administration

Item Status

Material Shortage Calculation

Extended Manufacturing Registration

Action List

Advanced Intercompany

Webshop Integration

Vi giver med glæde en demo af vores produkter: Kontakt os her.

Om ProFacto A/S
Vi er Certificeret Microsoft Dynamics Partner og er din professionelle sparringspartner med speciale i løsninger til
Microsoft Dynamics® 365 Business Central og Dynamics NAV. Vi har siden etableringen i 2004 haft fokus på
produktionsvirksomheder, primært inden for den teknologiske og  maskinindustrielle verden samt medicinal og 
Life Science segmentet. Alle virksomheder, uanset fokusområde, har stor nytte af vores løsninger.
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Kontaktoplysninger
ProFacto A/S  I  Lyfaparken  I  Måløv Byvej 229 G, 1  I  DK-2760 Måløv
+45 31 31 07 00  I  info@profacto.dk  I  www.profacto.dk

ProFacto sætter en
ære i at være tæt på

den nyeste
teknologi, og ønsker

at være med til at
sætte præg på

fremtidens
Dynamics 365

Business Central

https://profacto.dk/kontakt/?utm_source=asset&utm_medium=display&utm_campaign=komplet_produktoversigt
https://profacto.dk/

