
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Aðgerðir bætt við framleiðsla 

framleiðsluferlis og 

vörustjórnun í Microsoft 

Dynamics® AX 2012 R2 
 

  
Þetta skjal var vélþýtt án mannlegrar íhlutunar.  Það er afhent „eins og það 

kemur fyrir“ og ekki er ábyrgst að það sé villulaust. Í skjalinu kunna að koma 
fyrir villur í orðanotkun, setningaskipan eða málfræði.  Microsoft ber ekki 
ábyrgð á hvers kyns ónákvæmni, villum eða tjóni sem rekja má til rangra 
þýðinga í þessu skjali eða til notkunar þess. 

  

 

Dagsetning: mars 15, 2013 
 

Afsal ábyrgðar:  

Upplýsingarnar í þessu skjali er háður tilkynning án þess 

að breyta. 
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AÐGERÐIR BÆTT VIÐ FRAMLEIÐSLA FRAMLEIÐSLUFERLIS OG VÖRUSTJÓRNUN Í MICROSOFT DYNAMICS® AX 

2012 R2 

Í Microsoft Dynamics AX 2012 R2, framleiðsla framleiðsluferlis og vörustjórnun hefur verið stækkuð 
með nýjum aðgerðir óvirkar.  

Framleiðsla framleiðsluferlis og vörustjórnun veitir chemical sem aðgerðir með framleiðendur við 
eignir maximize og, lágmarkar rekstrarkostnaður, og fylgjast með áhrifum ákvarðanir á pantanir, 

framleiðslu, birgðir og dreifingu. Þessar aðgerðir tilboð vinnslu og hybrid framleiðendur lausnir það 
aðsetur framleiðslu - og. Aðgerðirnar bjóða einnig upp aðgerðir samþætt með framleiðendur fyrir 

skipulagningu og stjórnun framleiðslu, dreifingu og innkaupa. 

Yfirlit 

Vara Lýsing 

Krafa Nei 

Svæði sem höfð eru áhrif á afurðar öðrum Birgða – og vöruhússstjórnun, framleiðslustýringu 
aðaláætlanagerð, upplýsingar um vöruna – 

innkaupa og uppruna  

Stakeholders Stjórnendur 

Innleiðingu hópmeðlimum 

ISVs/forritara 

Viðskiptaaðilar 

 

Nýjar aðgerðir 

 Potency stjórnun – hægt er að nota potency management til skilgreina vöru þannig að það 
hafi tiltekinn concentration af virka innihaldsefni skal lagfæra magnið efnis sem er krafist 
í framleiðslu á vöru, reikna í sambandi við peninga sem eru greiddir lánardrottinn fyrir vöruna, 

og valinn innihaldsefni gerð fyrir reiknireglu línu. 

 Notuð fyrir stöðu potency formúlur – hægt er að bæta rétt virði notuð birgðir grunnur eigind til 
skráðs birgðir keyrsla innkaupapöntun. 

 Innkaup verðlagningu samkvæmt raunverulegri potency – hægt er að setja upp runu eigind sem 
byggja fyrir reiknireglu verðlagning potency vöru. Hægt er að skilgreina ákveðnar vörur sem má 
reikningsfæra samkvæmt eiginlegum potency efnisins sem er móttekin.  
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 Lotu erfðir – hægt er að grunnstilla svo að eiginleika og runu upplýsingar líftíma hilla er uppfært 
eftir innihald úr reiknireglunni sem er notað til að framleiða vöruna. Hægt er að nota til að 

erfðir líftíma hilla skilgreina vörur sem takmarkar birtingu samtala birgða runan með fyrstu 
dagsetningar líftíma hilla er uppfærð eða erfast yfir í afurðina einkenni fullbúnum vörum. Fyrir 

runu eiginleika er hægt að tilgreina eigindum fyrir bæði fullbúnum vörum og hráefni og velja 
hvaða hráefni standast einnig eiginleika þeirra eða eigindagildi á að fullbúnum vörum. Einnig 

er hægt að hafa co - afurðir uppfært með sama hilla líftíma og keyrsla eiginleika.  

 Runu pöntun röðun – nota má afurð röðun á að skilgreina eina eða fleiri raðir sem eru 
úthlutaðar ýmiss konar varnings. Afurð röðun veitir aðferð til að raða framleiðslu í viðeigandi 

pöntuninni og því sem changeover tímar eru í framleiðslu minnka sjálfkrafa. 

 

Samanburð með Microsoft Dynamics AX 2009 

Skilalotan getur 
er gert? 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þetta mikilvægt? 

Stofna og bóka 

innkaupapöntun 
fyrir potency vöru. 

Ekki tiltækt Hægt er að skilgreina 

tilteknar vörur sem 
eru reikningsfærðar 
samkvæmt eiginlegum 

potency efnisins sem 
er móttekin. 

Er hægt að kaupa 

vörur eftir potency. 

Notuð áætlaðar 
röð pantanir. 

Ekki tiltækt Hægt er að röð þeirri 
röð notuð þegar 
áætlaðar pantanir 
eru framleiddar og 

tímasetja hana sem eru 
forðans flöskuhálsum. 

Veitir sveigjanleika 
í spárröðun pantanir 
runu. 

Skilgreina reikniregla 
fyrir innihald hilla 
líftíma erfðir. 

Ekki tiltækt Hægt er að skilgreina 
vöru eða fullbúna 
vörur svo sem þær 

eru uppfærðar með 
upplýsingum úr 
birgðum runu. Þessar 

upplýsingar innihalda 
fyrstu hilla líftíma bestu 
og dagsetningar 
á undan dagsetningum. 

Veitir upplýsingar 
um unnið með hilla 
líftíma vörur með 

lítið geymsluþol. 

Skilgreina og virkja 
innihald reikniregla 

fyrir runu eigind erfðir. 

Ekki tiltækt Hægt er að velja hvaða 
afurð einkenni eða 

eigindagildi erfast 
af lokaafurðarinnar. 

Einfaldar skilgreining 
á eiginleika fullbúinna 

vara. 

Skilgreina eigind 
sem byggja fyrir 
verðlagningu 
potency vöru. 

Ekki tiltækt Hægt er að koma á fót 
einkvæmt reiknireglu 
sem skilgreinir hvernig 
þarf einnig að reiknuð 

fyrir potency vöru. 

Einfaldar útreikningum 
á verð potency vöru. 
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Skilalotan getur 
er gert? 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þetta mikilvægt? 

Nota runu álagsjöfnun.  Ekki tiltækt  Má velja birgðarunur 

virkra innihald gildandi 

byggð á heimild til 
að fara potency. 
Nauðsynlegar 
birgðamagn fyrir 

innihald og runu pöntun 
eru reiknaðir sjálfkrafa. 

Einfaldar stjórn á því 

hvaða potency um 

vörur sem eru velja 
fyrir framleiðsluna. 

Frekari upplýsingar 

Nánari upplýsingar um bundnum aðgerðum fyrir framleiðsla framleiðsluferlis og vörustjórnun 

í Microsoft Dynamics AX 2012 eru í: 

 TechNet safninu fyrir kerfisstjóra 

 AX á MSDN – forritara 

 TechNet safninu eftir óskum notenda 

Einnig er hægt að nota WebSearch verkfæri til að leita Microsoft Dynamics AX 2012 efni. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=214390
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110356
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=214391
http%20:%20/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=194311&orgi=whatsnew6
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Upplýsingarnar í þessum skjalið stendur fyrir gildandi yfirlit yfir í Microsoft Corporation úthreyfingar discussed frá og með 
dagsetningu publication. þar sem Microsoft verður að vera búinn að bregðast við markaði í sér skilyrði, skal ekki túlkað eiga að 
vera ráðstöfun vegna Microsoft þann hluta staðsetningarnafnsins ekki er hægt Microsoft og tryggja samræmda nákvæmni hvers 
kyns upplýsingar settar fram eftir publication. 

 

Í hvíta pappír er eingöngu ætlað til upplýsinga. Microsoft, ábyrgðar, implied eða sýna í þessu fylgiskjali. 

 

Það er á ábyrgð notandans að fylgja öllum viðeigandi höfundarréttarlögum. án undir réttindi sem limiting er ekki um höfundarrétt 
í þessari að skjal geymdar, reproduced innan, eða kynnt í til að sækja eða kerfið senda Í þeirri skjámynd eða með hvaða þýðir 
(rafrænn, vélbúnað photocopying, skráningu, eða á annan hátt) eða í hvaða tilgangi, án express skrifað heimild af Microsoft 
Corporation. 

 

Microsoft kann að eiga einkaleyfi, einkaleyfisumsóknir, vörumerki, höfundarrétt eða önnur hugverkaréttindi sem ná yfir efni 
þessa skjals. Nema annað sé skýrt tekið fram í skriflegum leyfissamningi við Microsoft veitir afhending þessa skjals engin leyfi 
fyrir þessum einkaleyfum, vörumerkjum, höfundarrétti eða öðrum hugverkum. 

 

© 2013 Microsoft Corporation. Allur réttur áskilinn. 

 

Microsoft og Microsoft Dynamics AX eru ýmist skráð vörumerki eða vörumerki af Microsoft Corporation í bandaríkjunum og/ eða 
öðrum lönd. 

 


