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Betere productie 
via verbonden 
bedrijfsactiviteiten 
De concurrentie is groter dan ooit 
tevoren. Als fabrikanten willen 
slagen, moeten ze met een hogere 
waardepropositie op de markt komen. 
Van fabrikanten wordt meer gevraagd: 
snellere reactietijden, producten van 
hogere kwaliteit of uitzonderlijke 
klantenservice en -relaties. Om een 
concurrentievoordeel te behouden, 
moeten fabrikanten flexibel zijn in 
hun activiteiten en continu innovatie 
stimuleren - niet alleen op de markt, 
maar ook in hoe ze zaken doen. 
 
Microsoft Dynamics AX biedt 
fabrikanten een oplossing die met 
flexibiliteit en verandering in het 
achterhoofd is ontworpen. Die in de 
kern met operationele topkwaliteit 
is gebouwd en erop is gericht dat 
u innovatie kunt stimuleren en de 
marktleider wordt en blijft. Het geeft 
bedrijven ook de kans om te groeien in 
hun eigen tempo, door te kiezen voor 
de flexibele Microsoft Cloud. Hiermee 
kunnen ze hun activiteiten wereldwijd 
bijschalen, en afstemmen op hun 
bedrijfsbehoeften.
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Versnel productintroducties

In deze nieuwe versie met verbeterde 
UI introduceren we een nieuw concept 
genaamd ´Werkruimten´. Het doel 
is om mensen te verbinden met 
gegevens en processen, zodat ze 
betere beslissingen kunnen maken. De 
nieuwe toegevoegde werkruimten zijn 
Environmental Manager, Operations 
Manager, Production Manager en Shop 
Supervisor.

Werkruimten

Beheer effectief productwijzigingen 
via een formele methode voor 
productwijziging. Met de nieuwe 
functionaliteit heeft u een gedefinieerd 
proces tot uw beschikking waarmee u 
tijdens de plannings- en productiecyclus 
productwijzigingen kunt initiëren, 
documenteren, goedkeuren en 
vrijgeven.

Productwijzigingsbeheer

Centraal beheer van producten en 
services binnen de organisatie met 
BOM, formules en recepten.

Productbeheer van  
goederen en services

Optimaliseer planning en prognoses 
van productie en materiaal. Plan 
gelijktijdig materiaal en capaciteit in. 
Bereken ATP (Available To Promise) 
en CTP (Capable To Promise) van 
leveringen. Plan bewerkingsplannen 
en activiteiten en voer ze uit. Gebruik 
beperkte of onbeperkte planning.

Materiaal- en capaciteitsplanning
Volg artikelen op voorraaddimensie, 
zoals locatie, magazijn, pallet, batch 
en serienummer. Profiteer van 
meerdere voorraadcontrolesystemen 
en methodes voor voorraadwaardering 
zoals first in/first out, last in/first out, 
standaardkosten, verplaatsing en 
gewogen gemiddelde. 

Voorraadbeheer

Microsoft Dynamics AX biedt 
fabrikanten met een distributievraag 
een oplossing waarmee topkwaliteit 
wordt geleverd in bedrijfs- en 
logistieke activiteiten. En tevens een 
oplossing die u een totaaloverzicht 
geeft en de controle tijdens de gehele 
toeleveringsketen.

Distributie

Configureer met behulp van de 
productconfigurator aangepaste 
producten met een uniek(e) stuklijst 
en bewerkingsplan. De modellen 
van de productconfigurator zijn 
gebaseerd op beperkingen en kunnen 
worden gebruikt voor verkooporders, 
verkoopoffertes, inkooporders en 
productieorders.

Productconfiguratie
Vraagprognose is een lichtgewicht 
tool met enorm veel kracht. Bedrijven 
kunnen er prognoses mee opstellen 
gebaseerd op historische gegevens, 
de kracht van Azure Machine Learning 
benutten, de prognoses aanpassen 
met Microsoft Excel en de waarden 
importeren in Microsoft Dynamics AX-
prognosemodellen.

Vraagprognose

Met Microsoft Dynamics AX kunnen 
bedrijven klanten voor een lange 
periode aan zich binden door een 
relevante persoonlijke service te 
bieden - op elk moment en via elk 
kanaal. Bedrijven kunnen uw agenten 
van de klantenservice alle middelen 
in handen geven die ze nodig hebben 
voor het leveren van een buitengewone 
klantenservice.

Service

Modelproductie en logistieke 
processen bij doorgaande productie. 
Gebruik kanban en kanban boards voor 
het aangeven van vraagvereisten.

Lean manufacturing

Verbeter bedrijfsprocessen voor 
kwaliteitsverbetering en -controle en het 
volgen van lots. Beheer het testproces. 
Plaats artikelen in quarantaine met 
quarantaine-orders.

Kwaliteitsbeheer

Met Microsoft Dynamics AX kunnen 
bedrijven zich richten op wat het 
belangrijkst is voor hun klanten. 
Win sneller klanten met de juiste 
tools en informatie, en verkoop 
meer met een toolset waarmee u uw 
verkoopactiviteiten effectiever beheert 
en verbetert.

Verkoop

Met Microsoft Dynamics AX 
Marketing kunnen bedrijven hun 
marketingpotentieel volledig benutten, 
en eenvoudig campagnes van begin 
tot eind plannen, uitvoeren en meten. 
Spreek klanten aan via diverse kanalen, 
bouw een pijplijn en toon de impact 
van uw marketing aan.

Marketing
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Flexibele werkvloeruitvoering

Gebruik beperkte of onbeperkte planning, 
voorwaarts en achterwaarts vanaf 
verschillende datums. Plan taken snel 
(opnieuw) in en simuleer alternatieven door 
te slepen met items in Gannt-diagrammen. 
Los overbelasting van de planning op 
door activiteiten opnieuw toe te wijzen 
aan andere afdelingen. Optimaliseer de 
planning binnen de gehele organisatie 
met een centraal resourcemodel en 
een centrale plannings-engine. Benut 
machines beter door het combineren van 
gelijksoortige producten, terwijl klanten 
meerdere kwaliteitsspecificaties kunnen 
opgeven per product (product batch 
sequencing). 

Productieplanning en -volgorde

Beheer het bewerkingsplan: plan 
eenvoudige, opeenvolgende en complexe 
netwerken. Gebruik simultane routes 
in hetzelfde netwerk. Gebruik functies 
voor grove capaciteits- en gedetailleerde 
planning. Deel de werkvloer op in logische 
productie-eenheden op individuele 
locaties.

Bewerkingsplan

Beheer de concentratie van een 
gebruikt ingrediënt tijdens het gehele 
productieproces. Stel fabrikanten in staat 
om potency te modelleren binnen iedere 
stap van hun productieprocessen. Daarmee 
kunnen ze voldoen aan industriespecifieke 
vereisten, en tevens een belangrijke 
voorsprong nemen op de concurrentie.

Potency-beheer

Plan materiaal- en werkplaatsresources 
en personele capaciteit in en houd 
deze bij. Plan uw resources op 
basis van productieactiviteiten en 
resourcesmogelijkheden. Typen resources 
zijn: tool, machine, leverancier, locatie en 
personeel. Resourcetoewijzingsmethoden 
zijn opgebouwd uit de volgende typen 
vereisten: resource (groep), type, capaciteit, 
vaardigheid, cursus, certificaat en functie.

Resourcebeheer

Maak, plan, bekijk, volg, deel, draai en 
categoriseer productieorders of draai ze 
terug, voor maximale efficiëntie. Maak 
productieorders uit verkooporders. 
Volg de productie via creatie, schatting, 
planning, realisatie, start, afronding en 
kosten. Gebruik uitval bij BOM, resource 
en route. Volg producten en onderdelen 
in het hele productieproces en zorg voor 
traceerbaarheid die twee kanten opgaat: 
van klant naar leverancier en vice versa.

Productieorders

Krijg begrip van WIP (work in progress) en 
de feitelijk kosten via productie-tracking 
en -rapportage. Houd gedetailleerde 
resource- en doorvoerkosten bij, 
inclusief de afdelingskosten. Neem 
productieverschillen op in standaardkosten.

Productiekosten

Beheer de verschillende manieren waarop 
u samenwerkt met toeleveranciers, zoals de 
uitbesteding van route-activiteiten, door 
de leverancier geleverde artikelen en de 
levering van artikelen aan toeleveranciers. 
Koppel inkooporders van toeleveranciers 
aan productieorders.

Uitbesteding

Verkrijg inzichten met vooraf gedefinieerde 
KPI´s in de SQL Server-analysedatablokken 
voor productie.

Productierapportage

De nieuwe Projectkaartpagina is 
intuïtiever in gebruik en zorgt voor minder 
informatielast voor werkplaatsmedewerkers. 
Medewerkers kunnen hiermee hun 
routinewerkzaamheden verrichten zoals 
starten, eindigen en voortgang rapporteren 
voor een taak. Maar ook daadwerkelijk 
werkzaamheden verrichten voor de taak, 
zoals loggen en uitklokken, bijlagen 
bekijken, pauzeren voor de lunch en andere 
activiteiten uitvoeren.

Pagina voor projectkaart

Maak een stuklijst voor productie, met 
daarin phantoms via een grafische BOM 
designer. Pas individuele posten aan en 
houd deze bij. Beheer formules en recepten 
van meerdere niveaus, co-producten en 
bijproducten. En gebruik versiecontrole 
voor het bijhouden van wijzigingen.

Productiestuklijsten  
(BOM, formules, recepten)

Definieer meerdere voorraaddimensies, 
zoals tweeledige meeteenheden, 
gewichtberekeningen, verpakkingscodes, 
variaties op het hoofdartikel en lots.

Voorraaddimensies  
voor procesproductie

Beheer en volg werkvloeractiviteiten. 
Registreer producten en resources 
en artikelen voor bewerkingen en 
taken. Inbegrepen is data-invoer met 
touchfunctionaliteit. Bied medewerkers op 
de werkvloer inzichten met een overzicht 
van de productietaken die aandacht 
behoeven.

Werkvloercontrole
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Intelligente orderafhandeling

Beheer opslaglocaties en materiaalver-
werking binnen magazijnen. Pas 
geavanceerde algoritmen toe voor 
inkomend materiaal door verschillende 
magazijnzones en aanvullingstrategieën 
te gebruiken. Optimaliseer picken met 
verschillende picking-methoden. Houd 
beschikbare voorraad per magazijn bij.

Multisite warehouse-beheer

Verbeter de kwaliteit van de 
materiaalverwerking met RF-
ondersteuning (Radio Frequency). 
Ondersteun materiaalverwerking binnen 
het magazijn met browsergebaseerde 
mobiele RF-apparaten. Maak menu´s 
voor mobiele apparaten vanuit Microsoft 
Dynamics AX. Creëer nieuwe menu´s voor 
elke gebruiker of gebruikersgroep, voor 
wijzigen van opmaak en kleurgebruik, 
en voor loggen van fouten en acties. En 
misschien wel het belangrijkste: gebruik 
magazijnbeheer in productiebedrijven 
voor het picken van grondstoffen en 
rapportageondersteuning bij afronding.

Materiaalverwerking

Beheer inkoopvoorstellen van 
indirecte goederen en services met 
een inkoopproces dat wel of niet 
op de catalogus is gebaseerd. Het 
inkoopproces wordt ondersteund door 
een goedkeuringswerkstroom waarbij de 
bedrijfshiërarchie wordt gebruikt. 

Indirecte inkoop  
(catalogus en niet-catalogus)

Verzamel en track en trace voorraad 
en tracking-dimensies binnen de 
complete logistieke processen van 
de toeleveringsketen en binnen 
voorraad-, magazijn-, productie- en 
transportprocessen. Spoor batch- of 
serienummers op voor kwaliteitsincidenten. 
Registreer en monitor batchkenmerken en 
verval- en levensduurdatums.

Tracking en tracing

Verbeter de kwaliteit van de 
materiaalverwerking met RF-
ondersteuning (Radio Frequency). 
Ondersteun materiaalverwerking binnen 
het magazijn met browsergebaseerde 
mobiele RF-apparaten. Maak menu´s 
voor mobiele apparaten voor mobiele 
apparaten, zoals nieuwe menu’s, zoals 
nieuwe menu´s voor elke gebruiker 
of gebruikersgroep, voor wijzigen 
van opmaak en kleurgebruik, en voor 
loggen van fouten en acties. En gebruik 
magazijnbeheer in productiebedrijven 
voor het picken van grondstoffen en 
rapportageondersteuning bij afronding.

Masterplanning, inclusief 
ordertoezegging (ATP/CTP)

Stel inkoopbeleid in met een reeks 
inkoopregels om het inkoopproces te 
controleren. Een centrale inkoopdesk 
definieert beleidsregels voor het 
ondersteunen van algemeen beleid 
en algemene processen. Deze worden 
toegepast op inkoopverzoeken en -orders 
en gebaseerd op de betreffende juridische 
koopentiteit en operationele eenheid.

Inkoopbeleid en 
ondertekeningslimieten

Stuur automatisch informatie van 
vervoerders (FedEx, UPS en Kewill), zoals 
vrachtkosten en tracking-nummers, door 
naar Microsoft Dynamics AX.

Vervoerdersinterface

Automatiseer handel tussen filialen of 
distributiecentra. Verkoop- en inkooporders 
kunnen handmatig of automatisch worden 
aangemaakt op al uw filialen.

Intercompany

Bied categoriebeheerders de mogelijkheid 
om verschillende categoriehiërarchieën te 
definiëren die onafhankelijk zijn van, maar 
nog steeds gekoppeld zijn aan hiërarchieën 
voor productcodes of catalogus/artikel. 
Zo kunt u eenvoudig de totale uitgaven 
beheren gebaseerd op categorieën.

Categoriebeheer

Beheer het retourorderproces. Beheer 
wie welke artikelen kan retourneren. 
Categoriseer retourzendingen op 
oorzaakcode of verwerkingsmethode.

Retourbeheer
Verbeter de besluitvorming door het 
vooraf opstellen van evaluatiecriteria 
en verbeter beheer van RFI´s (Request 
for Information), RFP´s (Request for 
Proposal) en RFQ´s (Request for Quote) 
van verzoek tot toekenning. Verhoog 
sourcing-efficiëntie met nauwkeurige 
scoringscriteria en rangschik leveranciers 
op basis van meerdere criteria.

eProcurement

Beheer de hele inkooplevenscylcus, van 
geplande inkooporders tot het bevestigen 
en wijzigen ervan. In de cyclus worden ook 
retourorders opgenomen. Deze module 
ondersteunt tevens directe leveringen, pro-
formaorders en kostprijstoeslagen voor 
inkooporders zoals gewicht-, verzekering 
en terugvorderbare belastingen.

Directe inkoop
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Intelligente orderafhandeling

Beheer prijs- en kortingbeleid dat uit 
meerdere facetten bestaat in alle valuta. 
Het prijsrevisieproces kan worden 
beheerd door workflows zodat u kan 
voldoen aan intern beleid. Met de 
generieke valutaovereenkomst kunnen 
prijzen worden vastgesteld in één valuta 
en automatisch worden geconverteerd 
naar de valuta van de leverancier.

Handelsovereenkomsten 
(leverancier)

Beheer betaling van kosten aan agenten 
voor het faciliteren van verkoop met 
contractbeheer voor agenten. Beheer 
betalingen op basis van gebruik voor 
het recht op doorlopend gebruik van 
een asset of intellectueel eigendom met 
royaltybeheer. Deze module verlaagt de 
administratieve last van royaltybeheer en 
betalingen aan agenten.

Agent- en 
royaltycontractbeheer

Leveranciersbeheer bestaat uit het zoeken 
naar leveranciers, het onderhouden van 
leveranciers en ondersteuning voor het 
aanvragen en goedkeuren van nieuwe 
leveranciers. Dat gaat via de Enterprise 
Portal ondersteund door de workflow. 
Profiteer van Sites Services* en breid het 
proces van binnenhalen van leveranciers 
uit met behulp van een cloudgebaseerde 
service die u in staat stelt te overleggen 
met nieuwe leveranciers.

Leveranciersbeheer

Verkrijg inzicht in de inkoopprestaties van 
het bedrijf met transactionele rapporten, 
analyserapporten (zoals uitgavenanalyse 
voor leveranciers en inkoop, top-100 van 
leveranciers en leveranciersprestaties) en 
KPI´s. Vooraf gedefinieerde datablokken 
zijn inclusief.

Inkooprapportage

Vendor-selfserviceportal

Stel leveranciers in staat om profieldata 
bij te werken, catalogusinhoud te 
uploaden en facturen en betalingen te 
bekijken. Leveranciers kunnen meldingen 
ontvangen van het bedrijf, antwoorden op 
RFQ´s en leveranciersprestaties bekijken.

Inkoopactiviteiten kunnen worden 
gestuurd en beheerd door workflows. Met 
de flexibele en visuele worklflow-engine 
kunnen inkoopmanagers workflows 
instellen die zorgen voor een efficiëntere 
inkoopcyclus en voor naleving van 
inkoopbeleid.

Inkoopworkflows

Leverancierskortingbeheer

Automatiseer het proces van 
beheren, bijhouden en claimen van 
leverancierskortingen. Verminder de 
administratieve last en de fouten die 
zijn gekoppeld aan het monitoren van 
promotieprestaties. Verbeter de cashflow-
prognoses door toekomstige tegoeden 
toe te voegen. Bouw een kwantitatieve 
basis voor doorlopende en toekomstige 
onderhandelingen over kortingen met de 
leverancier.
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Nieuw in Microsoft Dynamics AX

Met deze functie kan de productieleider controleren of het materiaal voor geplande 
productieorders beschikbaar is op de vereiste datum. In de werkruimte kan de productieleider 
zien hoeveel productieorders klaarstaan volgens planning en wachten op vrijgave. 

Werkruimte voor 
werkvloerbeheer

De nieuwe Projectkaartpagina is intuïtiever in gebruik en zorgt voor minder informatielast 
voor werkplaatsmedewerkers. Medewerkers kunnen hiermee hun routinewerkzaamheden 
verrichten zoals starten, eindigen en voortgang rapporteren voor een taak. Maar ook 
daadwerkelijk werkzaamheden verrichten voor de taak, zoals loggen en uitklokken, bijlagen 
bekijken, pauzeren voor de lunch en andere activiteiten uitvoeren.

Projectkaartpagina

De werkruimte voor masterplanning biedt een compleet informatieoverzicht. Het geeft 
weer wanneer de laatste masterplanning is uitgevoerd, of er fouten waren, wat de urgente 
geplande orders zijn en welke geplande orders zorgen voor vertraging. Verkrijg snel inzicht in 
de status van een masterplannings-run, de urgente geplande orders en de geplande orders 
die vertraging opleveren.

Werkruimte voor 
masterplanning

Het actiediagram biedt een beter overzicht, met opties om alleen de toegepaste en direct 
gerelateerde acties te tonen. Wanneer acties zijn toegepast, blijven ze opgenomen in het 
overzicht maar worden lichtgekleurd weergegeven (gedimd). Aan het actiediagram wordt 
aanvullende informatie toegevoegd, zodat de data op één pagina kan worden weergegeven.

Actiediagram

Medewerkers kunnen met Microsoft Excel hun vraagprognoses bijwerken. Door het snellere 
updateproces, direct vanuit een spreadsheet, verhogen ze hun efficiëntie en productiviteit. 
Medewerkers kunnen vanuit Microsoft Excel direct informatie bijwerken en verwijderen, 
voordat ze deze invoeren in Microsoft Dynamics AX.

Integratie met  
Microsoft Excel

Schat de toekomstige vraag met behulp van de kracht en de uitbreidmogelijkheden van 
Microsoft Azure Machine Learning-cloudservice. De service voert best-match-modelselecties 
uit en biedt KPI´s (key performance indicators) voor nauwkeurige prognoseberekening. 
Genereer nauwkeurigere prognoses gebaseerd op historische transacties.

Azure Machine  
Learning-integratie

De werkruimte voor het voorbereiden van inkooporders biedt een overzicht van orders, vanaf 
de eerste versie, via verschillende goedkeuringsstadia in de workflow tot aan bevestiging. 
Uw inkoopafdeling hoeft niet langer meer te zoeken naar informatie die is verspreid over 
meerdere pagina´s. In plaats daarvan profiteren de medewerkers van de voordelen van het 
totaaloverzicht dat de werkruimte biedt.

Werkruimte voor 
inkoopordervoorbereiding

De werkruimte voor inkooporderontvangst en vervolgactiviteiten geeft een overzicht van 
bevestigde inkooporders die wachten op ontvangst of verzending. Deze werkruimte bestaat 
uit een lijst met vertraagde of wachtende ontvangsten. Het is een ondersteuning bij proactieve 
controle en vervolgactiviteiten door de leverancier en biedt ook andere relevante informatie 
om vervolgactiviteiten te stroomlijnen en de productiviteit te verhogen.

Werkruimte voor 
inkooporderontvangst  
en vervolg
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