
Med tusindvis af varer i regnskabssystemet kan
det virke temmelig uoverskueligt at holde styr på
forskellige varers lagerstatus og beholdning. 

Det er dog kun indtil du har prøvet Item Status,
som vil smidiggøre og lette administrationen af
hele livscyklussen på en vare, på grund af færre
manuelle handlinger og flere automatiserede
processer.

Item Status

FULD KONTROL OVER VARER PÅ
PROCESNIVEAU

”En lille løsning med
stor effekt, fordi 
man kan lette og

smidiggøre
administration af

varer og varelager”

SECURITY I ADMINISTRATION



En vare er under indfasning og gerne må testes, men ikke må sælges endnu
En vare er under udfasning og ikke må genkøbes, men hvor man gerne vil
sælge restlageret
En vare er under udfasning og derfor ikke skal fremgå af styklister

Smart og nem styring af varer og varelager 
Item Status hjælper dig med automatisk at styre en vares livscyklus. Med løsningen
angiver du, hvilke processer, der er tilladte eller ikke tilladte, og på den måde kan
løsningen både give dig fuld kontrol over, hvad der skal ske med en vare samt
optimere og lette administration af varer og varelager.

Undgå indkøb af udgåede varer - sælg restlageret
Når du bruger Item Status, kan du med processer angive, hvad der skal ske i de
forskellige cyklusser af en vares ”liv” - for eksempel når: 

Ved at angive status på procesniveau, holder løsningen automatisk styr på, hvad
der skal ske med varen.

Slip for manuel håndtering af varer og varelager
Med Item Status er det slut med manuel håndtering af varer og varelager på
detaljeniveau. I stedet kan du sige velkommen til en automatiseret proces, der vil
spare tid og unødig administration i regnskabssystemet. 

Hvem kan bruge Item Status?
Løsningen kan købes til og bruges med Microsoft Dynamics® 365 Business
Central og Dynamics NAV. Item Status er nemt at sætte op i Business Central eller
NAV, hvor man angiver status på respektive varer for automatisk at styre
håndtering af beholdningen på procesniveau. 

Jeg vil gerne vide mere
Vi vil med glæde give dig en demo og fortælle mere om, hvordan Item Status kan
spare dig og din virksomhed for masser af unødig administration af varer og
varelager. 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.

Få automatik styr på

varens livscyklus –

optimeret

lagerstatus og

lagerbeholdning
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