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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 málfræ ði. Microsoft ber ekki 
ábyrgð á hvers kyns ónákvæ mni, villum eða tjóni sem rekja má til rangra 

þýðinga í þessu skjali eða til notkunar þess. 

 

 
Afsal á byrgð ar:  

Í guide veitir upplýsingar sem eiga við Microsoft Dynamics AX 2012 og 
Microsoft Dynamics AX 2012 pakka aðgerð. 
Tilvísanir einnig leiðbeiningum um Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 breytist. 

Hjálparefnis þessa og þarf að ljúka áður er má breyta substantially fyrri 
í endanlegu commercial ú tgáfu herein lýst hugbúnað. 
 
Til athugunar: sumar upplýsingarnar í þessari guide á aðeins við Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2 sveigjanlegri með því að hafa ásamt upplýsingum 
á aðeins við Microsoft Dynamics AX 2012 eða Microsoft Dynamics AX 2012. 
pakka aðgerð 

 
Ef annað er ekki tekið fram í þessum guide, allar aðrar efni á við Microsoft 
Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2012 aðgerð pökkun, og Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2. 
 

Upplýsingarnar í þessu skjali fellur undir. tilkynning án breyta 
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Skjalið styður til bráðabirgða ú tgáfu isabel vara sem má breyta áður en substantially endanlegri commercial ú tgáfu. Þetta fylgiskjal 
er veitt aðeins til upplýsingar og Microsoft, annað hvort ábyrgðar eða sýna, implied í þessu fylgiskjali. Upplýsingar í þessu skjali, þar 
á meðal dulritun slóðar (URL) og öðrum vefsvæ ði tilvísanir, fellur undir. tilkynning án breyta Allt hæ ttu á notkun eða niðurstöðurnar 
úr reitnum nota af skjalinu eftir með notandanum. Nema annað sé tekið fram eru fyrirtæ ki, stofnanir, vörur, lénsheiti, netföng, 
vörumerki, fólk, staðir og viðburðir sem fram koma í dæ munum hér á eftir tilbúningur. Engin tengsl við raunveruleg fyrirtæ ki, 
stofnanir, vörur, lénsheiti, netföng, vörumerki, fólk, staði eða viðburði eru æ tluð eða gefin í skyn. Það er á ábyrgð notandans að 
fylgja öllum viðeigandi höfundarréttarlögum. Á n takmörkunar á höfundarrétti er óheimilt að gera eftirmyndir, geyma eða setja 
nokkurn hluta þessa skjals í geymslukerfi eða dreifa því í nokkru formi eða með nokkrum hæ tti (rafræ num, vélræ num, ljósritun, 
upptöku eða öðrum), eða í neinum tilgangi án skriflegs leyfis frá 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.  

Um höfundarrétt. Microsoft ©  2012 Allur réttur áskilinn.  

 

Microsoft, Microsoft Dynamics, Microsoft Dynamics táknmynd, Microsoft BizTalk Server, Microsoft Excel, Microsoft .NET Framework, 
Microsoft Outlook er Microsoft SharePoint Foundation 2010, Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft SQL Server Analysis 
Services, Microsoft SQL Server Reporting Services, Microsoft Visual Studio skal og Microsoft Word eru vörumerki Microsoft hóp 
fyrirtæ kja.  

 

Ö ll önnur vörumerki eru í eigu viðkomandi eigenda. 

Microsoft Dynamics er lína samþæ ttra og sveigjanlegra viðskiptastjórnunarlausna sem hjálpa þér og starfsmönnum 

þínum að taka viðskiptaákvarðanir með fullvissu. Microsoft Dynamics vinnur á  sama hátt og notendur þekkja 

Microsoft hugbúnaði, fjárhagslegar streamlining og automating, viðskiptamanna og tengsl birgðakeðjunni ferli 

á þann hátt sem hjálpar þér drif business árangri. 

 

Bandaríkjunum og kanada tolli og villulausrar 1-888-477-7989 

Um allan heim +1-701-281-6500 

www.microsoft.com/dynamics 

http://www.microsoft.com/dynamics
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Kynning 

Skjalið veitir samantekt nýrra og breyta aðgerðir í Microsoft Dynamics®  AX 2012, eins og Microsoft 

Dynamics AX 2012 aðgerð pakka og Microsoft Dynamics AX 2012 R 2. Í glugganum eru einnig ógilt 
aðgerð tilkynningar fyrir aðgerðir sem eru áæ tlaðar sem fjarlæ gja á í Microsoft Dynamics AX 2012 eða 

framtíðar ú tgáfum. þekkja Microsoft Dynamics AX eða öðrum business stjórnun. er æ tlað isabel  

Ú tdrá ttur 

Microsoft Dynamics AX 2012 kynnir margar aðgerðir og technologies sem voru ekki tiltæ k í fyrri 
ú tgáfum. Þar að auki eru breytingar kynnt í Microsoft Dynamics AX 2012 uppfæ ra fjölda fyrirliggjandi 

aðgerðir og technologies verulega að auka öryggi kerfisins, notanda framleiðni, og minnka þörf 
rekstrarkostnað. Nýja lýsir skjalið og breyta aðgerðir í Microsoft Dynamics AX 2012. Það felur líka í sér 
ógilt aðgerð tilkynningar fyrir aðgerðir sem eru áæ tlaðar sem fjarlæ gja á í Microsoft Dynamics AX 

2012 eða framtíðar ú tgáfum. 

Skjal skipulag  

Skjalið felur í sér eftirfarandi hluta: 

Kynning 

í microsoft dynamics nav býður upp á yfirlit yfir skjalið. 

Afurð  - að gerð ir sem ná  til alls  

Efnisatrið i í afurð - aðgerðir sem ná til alls application hluta lýsa breytingar sem hafa breiðu áhrif 
á milli Microsoft Dynamics AX 2012. efnisatrið in bera saman, contrast og ú tskýra mismuninn á hegðun 
í Microsoft Dynamics AX 2009 og Microsoft Dynamics AX 2012.  

Ó gilt að gerð ir  

Efnisatrið i í ógilt aðgerðir hluta veita upplýsingar um aðgerðir sem hefur verið dreginn úr forritinu 
í þessari ú tgáfu eða sem eru áæ tlaðar til að fjarlæ gja, í síðari ú tgáfum. 

Við auka  

Á  viðauka veitir samantekt upplýsingar, í tabular snið um aðgerð breytingar sem eru ekki með afurð - 

gildi ú rvali. 

Svö run 

Senda athugasemdir um efni þessa fylgiskjal í Microsoft Dynamics AX teymi birta efni: 
adocs@microsoft.com 

Frekari upplýsingar 

Nánari upplýsingar um Microsoft Dynamics AX 2012 eru í: 

 
 TechNet safninu fyrir kerfisstjóra 

 AX á MSDN - forritara 

 TechNet safninu eftir óskum notenda 

Einnig er hæ gt að nota WebSearch verkfæ ri til að leita Microsoft Dynamics AX 2012 efni. 

mailto%20:%20adocs%20@%20microsoft.%20com
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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Afurð  - að gerð ir sem ná  til alls  

Afurð - aðgerðir eru aðgerðir sem ná til alls, þótt þæ r sem hæ gt er að focused í tiltekna sérkenni hafa 

svæ ði, og áhrif á Microsoft Dynamics AX 2012. afurð - hæ gt er að aðgerð ú rvali fyrirliggjandi aðgerð 
sem hefur verið reworked substantially þar sem Microsoft Dynamics AX 2009 eða það kann að vera ný 

aðgerð eða hóp aðgerðir sem hefur verið bæ tt við fyrirliggjandi aðgerðum í Microsoft Dynamics AX. 
Í sumum tilvikum afurð - kemur í stað aðgerð ú rvali fyrirliggjandi safn af aðgerðir óvirkar.  
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Gagnagrunninn breytinga: Tö flutengsl  

Í Microsoft Dynamics AX 2009, töflutengsl gæ ti verið skilgreind í auknum gagnagerðum). EDTs 
í Microsoft Dynamics AX 2012, töflutengsl eru skilgreindir í sambandið hnútur fyrir hverja töflu 

í hugbúnaðarhlutatrénu (AOT). Hverja vensl hafa eiginda sem getur verið  í glugganum eiginleikar. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Krafa Já 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð Allt 

Stakeholders Tæ knilegar þeim sem taka ákvarðanir 

(lánardrottna isabel óháð ISVs)/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

Nýju að gerð irnar  

Nýja snið ið gerir rich lýsigögn að geyma um hverja töfluvensl. Hæ gt er að lýsigögn leveraged um 

gjörvallt kerfið gerir ráð fyrir. Dæ mi: 

 Í Microsoft Dynamics AX 2012 kerfið geymir línufjölda hverrar tengsl. Verkfæ ri sem stofna 
gagnagrunni einingavensla Microsoft í skýringarmyndir®  Visio®  2010 upplýsingar gögn 
línufjölda til að gefa ú t skýringarmyndinni rétt. 

 Nýja UnitOfWork stjórnun fæ rslu einfaldar klasa fyrir töfluna tengsl sem eru tilgreindar undir 
tengsl hnútur fyrir töflu. Hins vegar vogun klasi má ekki UnitOfWork tengsl sem eru skilgreind 
í. EDTs 

Sé rstaka fjallað   

 Í Microsoft Dynamics AX 2012, töflutengsl ekki lengur hæ gt að stofnuð í. EDTs 

 Gamlan venju töflutengsl sem voru skilgreind í EDTs halda áfram að vinna í Microsoft 

Dynamics AX 2012.  

Samanburð  í Dynamics AX 2009  

Töflutengsl hafa verið skilgreindar fyrir nýja hátt í Microsoft Dynamics AX 2012. 
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AOT tö flutengsl 

Skilalotan getur? er 
gert 

Microsoft Dynamics 
AX 2009 

Microsoft Dynamics 
AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Skilgreina töflutengsl 

með því að nota AOT. 

Töflutengsl voru 

skilgreindar. EDTs 

í gegnum aðeins Þetta 

var vandamál ef margir 

endurúthluta voru tengsl 

milli taflna, eða ef tengsl 

sem tengist samsett. 

EDT - töflutengsl eru 

samþykkt, en tengsl eru 

nú tilgreindar undir 

tengsl hnút fyrir 

einstakan töflu. 

Lýsigögn sambands unnt 

er að geyma, sem 

auðveldar öðrum kerfum 

aðgerðir og framvirkar. 

vöxtur 

Sjálfkrafa flytja 

töflutengsl í AOT. 

Ekki tiltæ kt Verkfæ ri er til breyta 

gamlan töflutengsl ú r 

EDT - hnúta í töflu í AOT. 

Í sjálfvirk getur vista 

developer tíma og 

fæ kkar villum. likelihood 

Frekari upplýsingar 

Nánari upplýsingar um töflutengsl er að finna í EDT - tengslin innflutningi verkfæ ri efni á MSDN. 

  

http%20:%20/msdn.microsoft.com/library/da71a84d-1414-47ce-91d7-773f4a0d29bc(AX.60).aspx
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Gagnagrunninn breytinga: Tö flu erfð ir  

Hlutbundna programming tungumál, t. d. C # og C + +, styðja við erfðir tengsl milli klasa. Afleidda 
klasa erfir svæ ði og aðferðir ú r grunnklasi. Microsoft Dynamics AX 2012 styður svipaða erfð ir milli 

taflna í hugbúnaðarhlutatrénu (AOT). 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Krafa Já 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð Allt, sérstaklega þæ r sem fyrirspurn töflur sem 
taka þátt í tengsl erfðir 

Stakeholders Tæ knilegar þeim sem taka ákvarðanir 

ISVs/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

Nýju að gerð irnar  

Töflu viðauka sérsniðin auðveldar afritun betur en hefðbundnu framandlykils. Á  tengsl. 

Töflu erfðir býður upp á rich gerð lýsigögn sem lýsir tengslin milli taflna. Hæ gt að nota þessa verkfæ ri 
til að sæ kja lýsigögn betur. 

Sé rstaka fjallað   

Hér á eftir koma nokkur af stofninum sem töflur sem taka þátt í: tengsl erfð ir  

 AgreementHeader 

 AgreementLine 

 BankLC 

 BankLCLine 

 Smmcasedetailbase - 

 CatProductReference 

 DirPartyTable 

 EcoResProduct 

 HRPDefaultLimit 

 IntercompanyActionPolicy 

 VendRequest 

Vegna erfð ir tengsl milli töflur eiga sumir reitir í Microsoft Dynamics AX 2009 hafa verið fluttar 
í mismunandi töflur í Microsoft Dynamics AX 2012. fyrirspurnir venju gamlan Það gæ ti þurft að 
uppfæ ra. Þetta krefst þess sama upphæ ð foruppfæ rslu gegna hlutverki hvaða töflu. breyta skema 
Í sumum tilvikum, stæ rð X + + SQL velja yrðing getur minnkað á og yrðing getur. einfaldari verða 

Samanburð  í Dynamics AX 2009  

Forritsgögn framework hefur breyst síðan Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 

inniheldur breytingar á eftirfarandi: 

 AOT hönnun tíma þæ tti 

 Fyrirspurn þróun þæ tti 
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AOT hö nnun tíma þ æ tti 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Sæ kja rich lýsigögn um 

tengslin milli taflna. 

Framandlykils. studd 

voru tengsl Afritun 

tengsl milli töflur gæ ti 

verið stjórnað aðeins 

eftir sérsnið inn 

kóða sem. 

Afritun tengsl milli hæ gt 

sé að sótt og lýst með 

því að setja eiginleika 

í töflunum. 

Forritarar kunna að fullu 

fleiri sýna tilteknum 

tengsl milli eininga. 

 

Fyrirspurn þ ró un þ æ tti 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Aðgangi reitum 

í einfaldari með ýmsu 

töflum. 

Fyrirspurn gæ ti vogun 

erlendum lykill tengsl 

við sæ kja reiti ú r með 

því að yfirtöflu. Í 

Fyrirspurn getur vogun 

á erfðir tengsl við sæ kja 

reiti ú r yfirtöflu. Í án 

X + + SQL kóðann og 

AOT - fyrirspurnir taka 

minna developer tíma til 

að stofna og viðhalda. 

 

  



 

13 

 

NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

Gagnagrunninn breytinga: ó virkur tö flur á fram  

Stundum að gera skilgreiningarlykil hefur áhrif á töflu í Microsoft Dynamics AX. í Microsoft Dynamics 
AX 2009 og fyrri ú tgáfum er tengda töflu var fjarlæ gð úr undirliggjandi Microsoft®  SQL Server®  

gagnagrunninn. Í kjölfarið skal keyra voru fyrirspurnir þegar í þeirri töflu er skilaboðin voru birt. 

Í Microsoft Dynamics AX 2012 er tengda töflur eru ekki eytt ú r gagnagrunninum. Þess í stað töflur er 
gerður óvirkur í kerfinu, sem þýðir að hann eru meðhöndlaðar. töflur sem tómt Hins vegar töflur 

óvirkur og gögn eru enn alveg til í undirliggjandi gagnagrunni.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Krafa Já 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð Allt, sérstaklega aðgerðir sem úr fyrirspurnir SQL 
úthreyfingar utan Microsoft Dynamics AX 

Stakeholders Tæ knilegar þeim sem taka ákvarðanir 

ISVs/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

 

Nýju að gerð irnar  

Töflur sem er gerður óvirkur af skilgreiningarlykli nú áfram tiltæ k í ytri SQL fyrirspurnir sem reynst 
getur sér vel fríðinda, eftir því hvaða yfirstandandi gagnabreytingar sem þarf að berast fyrir til að 

töflunum. 

Sé rstaka fjallað   

Kerfisstjóra sem slökkva á verður skilgreiningarlykillinn fræ ða notendur sem SQL ytri ú threyfingar 

fyrirspurnir sem gögnin í óvirkur töflur ekki lengur uppfæ rð og sem upplýsingar í þessum töflur verða 
úreltar. Eftir að skilgreiningarlykillinn hefur verið gerður óvirkur eiga skilaboð birtast þá ekki lengur 
fyrir ytri SQL fyrirspurnir.  

Samanburð  í Dynamics AX 2009  

Á hrifunum af óvirkur skilgreiningarlykla á töflum hafa breyst síðan Microsoft Dynamics AX 2009. 
Microsoft Dynamics AX 2012 inniheldur breytingar á eftirfarandi:  

 SQL fyrirspurnir um óvirkur töflur 

SQL server fyrirspurnir um ó virkur tö flur 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Keyra fyrirspurnir um 

óvirkur töflur í Microsoft 

Dynamics AX. 

Fyrirspurnir mistókst, 

og skilaboðin voru birt.  

Fyrirspurnir um óvirkur 

halda áfram töflur sem 

nota en gögn í óvirkur 

töflur hunsaðar. 

Fyrirspurnir um SQL. 

aðgerð enn töflur 

Keyra ytri fyrirspurnir 

um töflur ú r Microsoft 

Dynamics AX. 

Fyrirspurnir mistókst, 

og skilaboðin voru birt. 

Fyrirspurnir um óvirkur 

halda áfram töflur sem 

nota en gögn ú r óvirkur 

töflur verða úreltar. 

Fyrirspurnir í SQL server 

gagnagrunninum. 

aðgerð enn 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

Commerce Services fyrir Microsoft Dynamics ERP 

Commerce Services fyrir Microsoft Dynamics®  ERP veitir samþæ ttingar milli Microsoft Dynamics AX 
2012 og fyrirtæ ki rafræ nan sölu rásum. Þannig samþæ tt vinnslu í gefa ú t afurðum við netverslanir eða 

markaðstorg á netinu og leiðinni sölupöntunum á netinu aftur í núverandi Microsoft Dynamics AX 
uppfylling vinnslu. Þar að auki verða fyrirtæ ki hæ gt að nota Commerce Services í online fyrirliggjandi 
þeirra samþæ tta sölu leiðar sem á Microsoft Dynamics AX 2012.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Krafa Valfrjálst. Er eða ekki á þessum möguleikum allt 
eftir því hvernig rekstur rekstur. 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð Sala og markaðsstarf 

Stjórnun vöruupplýsinga 

Stakeholders Stjórnendur 

Tæ knilegar þeim sem taka ákvarðanir 

Innleið ingu hópmeðlimum 

ISVs/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

Nýju að gerð irnar  

Umbæ tur verið gerðar til að samþæ tta Commerce Services með Microsoft Dynamics AX 2012. var 
á áður er Commerce Services var sett upp aðeins sem hluti af Retail Headquarters - í Microsoft 

Dynamics AX 2009 for Retail. 

 
Samanburð ur í Dynamics AX 2009  
Breytingar í Microsoft Dynamics AX 2012 styðja eftirfarandi: 

 Commerce Services integration 

Commerce services integration 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Nota Commerce 

Services fyrir Microsoft 

Dynamics ERP til að 

samþæ tta Microsoft 

Dynamics AX online við 

sölu rásum. 

Commerce Services var 

aðeins tiltæ k innan 

Retail Headquarters 

forrit fyrir Microsoft 

Dynamics AX 2009 for 

Retail. 

Veitir samþæ tt vinnslu 

í gefa ú t afurðum við 

netverslunum og leið 

í sölupöntunum á netinu 

fullnæ gingu vinnslu. 

Veitir betri samþæ ttingu 

á milli netverslunum og 

Microsoft Dynamics AX 

uppfylling vinnslu. 
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Sites Services fyrir Microsoft Dynamics ERP 

Sites Services fyrir Microsoft Dynamics®  ERP býður upp á Microsoft Dynamics AX 2012 viðskiptaferli 
og verkflæ ði á vefnum. það er mikilvæ gur hluti af Microsoft Dynamics ERP isabel. áæ tlunar Services 

plús það til að notendur business empowers samvinna við viðskiptavini og lánardrottna þeirra með nei 
eða fjárfestingar það lágmarks og virkjar félaga til að byggja ítarlega isabel plús serviceslausnum.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Krafa Valfrjálst. Er eða ekki á þessum möguleikum allt 

eftir því hvernig rekstur rekstur. 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð Home 

Viðskiptavinir 

Viðskiptavinir  

Mannauður 

Innkaup og uppruni 

Stjórnun vöruupplýsinga 

Sala og markaðsstarf 

Þjónustustjórnun 

Fyrirtæ kisstjórnun 

Stakeholders Stjórnendur 

Tæ knilegar þeim sem taka ákvarðanir 

Innleið ingu hópmeðlimum 

ISVs/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

Nýju að gerð irnar  

Sites Services fyrir Microsoft Dynamics ERP skilar á extensible tvístefnu knú in - lýsigögn secure gögn 
platform tengingu Dynamics AX 2012 og Microsoft skýið services. Einnig vogun Sites Services - 
lýsigögn framsetningu knú in fjórar til afhendingar platform í gátreiturinn fyrir svæ ðislausnir. verticals 

tengilið i focused  

Samanburð  í Dynamics AX 2009  

Microsoft Dynamics AX 2012 hefur: sem styðja breytingar 

 Svæ ði Services fyrir Microsoft Dynamics ERP samþæ ttingu 

Sites Services integration 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Nota platform gögn 

Services svæ ði til að 

tengja Microsoft 

Dynamics AX 2012 

í Microsoft. services 

skýið  

 Veitir Ö ruggt gögn 

platform og fjögur í - 

gátreiturinn 

svæ ðislausnir fyrir 

tilteknar tengilið i. 

verticals 

Veitir notendum kleift 

að tengja Microsoft 

Dynamics AX 

í Microsoft. services 

skýið 
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Payment Services fyrir Microsoft Dynamics ERP 

Greiðsluþjónustur fyrir Microsoft Dynamics®  ERP er greiðslukorts (tengilið i) PCI stig 1 vottuð. Gateway 
greiðslu það er mikilvæ gur hluti af Microsoft Dynamics ERP isabel. áæ tlunar Services plús Gerir það að 

samþykkja greiðslu spjöld í Microsoft Dynamics AX 2012 — og í geyma — með Microsoft skýið 
services. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Krafa Valfrjálst. Er eða ekki á þessum möguleikum allt 

eftir því hvernig rekstur rekstur. 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð Viðskiptavinir  

Stakeholders Stjórnendur 

Tæ knilegar þeim sem taka ákvarðanir 

Innleið ingu hópmeðlimum 

ISVs/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

Nýju að gerð irnar  

Microsoft Dynamics AX 2012 hefur ekki fyrir styðja gátreiturinn greiðslukorts heimild, jöfnun, ógilda; 

og endurgreiðslum; aðsetursstaðfestingar Og business spjald stig 2 og 3 vinnslu í gegnum. 

Samanburð  í Dynamics AX 2009  

Microsoft Dynamics AX 2012 hefur: sem styðja breytingar 

 Greiðslu Services integration 

Greið slu services integration  

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Nota að samþykkja 

greiðsluþjónustu 

kreditkortagreiðslur.  

Styður 

kreditkortaheimild og 

uppgjör. 

Styður aukavalkosti, 

svo sem við 

endurgreiðslum, 

aðsetursstaðfestingar, 

stig 2 og 

3 meðhöndluninni og 

pöntunum á netinu. 

greiðslujöfnun  

Þessa eiginleika má 

minnka greiðsluvinnslu 

þarf að auka kostnað 

framlegð o. s positively 

hjálp til að áhrif 

viðskiptavinar. línu 

neðst 
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Notendavið mó tinu breytingar  

Notendaviðmótinu samanstendur af aðgerðir og skipanir sem notandi getur nota átt samskipti við 
hugbúnaði, sérstaklega til að fæ ra inn og skoða gögn þörfum. skjámyndir Notendaviðmótinu hefur 

breyst considerably þar sem Microsoft Dynamics AX 2009.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Krafa Já 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð Allt 

Stakeholders Stjórnendur 

Tæ knilegar þeim sem taka ákvarðanir 

ISVs/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

 

Nýju að gerð irnar  

Notendaviðmóti fyrir Microsoft Dynamics AX 2012 eru cleaner fleiri stöðug, og auðveldlega sem eru 
sniðnar að tiltekin verk og skjámyndum. Hæ gt er að sjá mikilvæ ga upplýsingar um einum 

listasíðunnar og tengdar upplýsingar birtast á flýtiflipum og í FactBoxes, jafnvel þótt tengdar 
upplýsingar er ekki birt í gildandi skjámynd. Auðveldara að raða þörfum. gögn birt 

Samanburð  í Dynamics AX 2009  

Notendaviðmótinu hefur breyst considerably þar sem Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft 
Dynamics AX 2012 inniheldur breytingar á eftirfarandi: 

 Skoðun svæ ða 

 Listasíður 

 Afmarka aðgerðir 

 Stighæ kkandi birtingu skjámyndir 

 Skjámyndir  

 Leita 

Skoð un svæ ð a 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Fæ rsluleit. intuitively Yfirlitsskipulag var skipt 

í kerfiseiningum. 

Yfirlitsskipulag er skipt 

í mörgum einingum sem 

hafa fleiri í samræ mi 

hönnun. 

Auðveldara að komast 

í nauðsynlegar 

skjámyndir og klára 

verk. 
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Listasíð ur 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Nota bæ tt 

aðgerðasvæ ðinu.  

Aðgerðasvæ ðinu var 

nánast - skoðun 

eingöngu byggð á. 

Aðgerðasvæ ðinu nú 

hefur aðgerðahnappa 

sem notandinn getur 

notað til að búa til og 

breyta gögnunum án 

þess að loka 

listasíðunni. 

Notendur geta að finna 

og breyta gögnum. 

Skoða 

viðbótarupplýsingar um 

valda fæ rslu 

á listasíðunni án þess að 

fara úr listasíðu. 

Takmörkuð upplýsingar 

um völdu fæ rsluna 

birtar eru 

í forskoðunarrúðu. 

Upplýsingar um valda 

fæ rsla kemur fram bæ ði 

í FactBoxes og 

á forskoðunarrúðu.  

Notendur geta skoðað 

önnur mikilvæ g 

upplýsingar um þá 

fæ rslu sem um ræ ðir án 

þess að opna skrá 

hvaða. skjámynd 

Skoða skilaboð 

í sérstakan svæ ði. 

Skilaboð birtust 

í athugasemdir 

skjámynd eða í sér 

svarglugga. 

Allar boð sem tengjast 

listasíðunnar eins og 

villa, viðvörun og 

kerfismynduðum 

stöðuskilaboðum, er birt 

í sérnýttu svæ ði. 

Notendur geta skoðað 

og vinna í mikilvæ g 

skilaboð án hæ ttir. 

skjámynd  

Sjálfvirka endurnýjun. 

upplýsingar um 

skjámynd 

Gögn átti að vera 

endurnýjuð handvirkt 

og skjámyndir 

fæ rslubókar var ekki 

alltaf birtir síðustu. 

upplýsingar 

Gögn eru endurnýjuð 

sjálfkrafa. 

Upplýsingarnar 

á listasíður. gildandi er 

alltaf 

Skoða tengdar 

upplýsingar 

í upplýsingakassa. 

Notendur átti að 

reiturinn listasíðu eða 

skjámyndinni við sjá 

mikilvæ ga tengdar 

upplýsingar um völdu 

fæ rsluna. 

Notendur fái ekki með 

til að opna aðra 

skjámynd til þess að 

skoða tengdar 

upplýsingar sem er ekki 

birt í gildandi 

listasíðunni. 

Tengdar upplýsingar 

birtast í flýti.  

 

Afmarka að gerð ir 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Raða og sía á einhver 

dálkur sem er birt. 

Notendur ekki tókst 

flokka eða sía allar 

dálkanna birt 

í listasíður. 

Notendur geta flokka og 

sía á einhver dálkur 

sem birtist skal eða 

afmörkun sem ná yfir 

alla dálka sem eru birtir. 

Auðveldara að raða 

gögnum. 

Sía gögn með því að 

nota common language. 

ítarlega glugganum 

afmörkun flókna 

verkhluta var erfitt 

að nota. 

Stjórna sía notar 

einfaldi tungumáli og sía 

einfalda uppbyggingu 

miðað við beiðnir. 

Auðveldara að raða 

gögnum.  

Afmarka sem ná yfir alla 

dálka. 

Til að afmarka gögn 

geta notendur átti að 

auðkenna dálkur sem 

gögn var. 

Gögn er síuð óháð 

dálksins hún er 

geymd í. 

Hún er mun hraðvirkari 

og auðveldara að finna 

gögn. 
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Skjá myndir 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Skoða nákvæ mar 

upplýsingar um 

flýtiflipar. 

Allar upplýsingar var 

sýnilegur á hverjum 

tíma, sem cluttered 

vinnusvæ ði. 

Notendur geta skoðað 

eða condense 

mikilvæ gar upplýsingar 

í sömu skjámynd. 

Vinnusvæ ði er 

einfaldaða og skyldum 

upplýsingar eru 

flokkaðar. 

Njóta þess hagræ ðis 

sem fylgir bæ tt valmynd 

hönnun. 

Sumar valmyndir voru 

ekki auðvelt að lesa 

skrána, eða þá lacked 

algengar aðgerðir.  

Valmyndir eru 

í samræ mi og auðvelt 

að skanna. Valmynd 

skipanir eru hópaðir 

í samræ mi við hvernig 

notkun. 

Valmynd skipanir fyrir 

innfæ rslu gagna. 

einfaldaða eru 

Skipta á milli og skoða 

haus línuyfirlitinu 

í flóknum skjámyndum. 

Upplýsingar í haus var 

birtast aukastýringar 

efst á skjámyndinni og 

línuupplýsingar birtust 

neðst í skjámyndinni. 

Flóknar skjámyndum er 

haus skoða, þar sem 

hæ gt er að skoða eða 

breyta tilgreindra reita - 

haus og línur skoða, þar 

sem hæ gt er að skoða 

lista yfir línur og 

upplýsingar um 

valda línu. 

Skjámynd með hauss 

og línu upplýsingum, 

eru auðveldara að skilja 

og nota. 

Skoða tengdar 

upplýsingar 

í upplýsingakassa. 

Notendur opna átti að 

öðrum skjámyndir til að 

skoða tengdar 

upplýsingar um völdu 

fæ rsluna. 

Tengdar upplýsingar 

sem ekki birtist 

í skjámyndinni má opna 

hratt, án þess að opna 

aðra skjámynd: 

Tengdar upplýsingar 

birtast í flýti.  

 

Leita 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Nota stæ kkuð leit. Leita var ekki með 

lýsigögn og viðhengdra 

skjala á fæ rslur. 

Leitað í gögn, lýsigögn 

og viðhengdra skjala 

á fæ rslur. því geta 

notendur leita að 

gögnum með því að 

nota algeng, svo nouns 

„viðskiptavinar 

endurflokkuð sem― eða 

„sjóðstreymisskýrsla― 

eða þæ r geta leita að 

tiltekin gögn, eins og 

nafn viðskiptavinar, 

innhreyfingarskjölum 

eða símanúmer. 

Afsláttarleit auðveldara 

og skilvirkari.  

Nota bæ tt leit.  Leitina reit var 

í skjámynd sem var 

erfitt. til að finna 

Notendur ekki tókst. 

fyrirspurnir þeirra 

fínstilla 

Leitina reit er prominent 

einingu 

notendaviðmótinu. 

Notendur eru margir 

valkostir í boði til að 

við. fyrirspurnir þeirra 

fínstilla 

Notendur geta finna reit 

leitina þeirra fínstilla 

hratt og fyrirspurnum 

sem leita eykur 

skilvirkni. 
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Uppfæ ra 

Microsoft Dynamics AX hefur nokkrar aðgerðir sem aðstoða við að viðskiptavinum og félögum 
undirbúa uppfæ rir í næ stu ú tgáfu Microsoft Dynamics AX. Þessar aðgerðir eru hannaðar til að prófa 

uppfæ rslu stytta og minnka af heildarkostnað uppfæ rslu. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Krafa Já 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð Allt 

Stakeholders Stjórnendur 

Tæ knilegar þeim sem taka ákvarðanir 

Innleið ingu hópmeðlimum 

ISVs/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

 

Nýju að gerð irnar  

Nokkur verkfæ ri eru til til að einfalda ferlið við haldið er áfram með uppfæ rslu í Microsoft Dynamics AX 

2012. uppfæ rslu advisor verkfæ ri til að greina Microsoft Dynamics AX sem úthreyfinga úr er getur 
komið í veg fyrir uppfæ rslu skal eða sem getur komið í veg fyrir Microsoft Dynamics AX forrit rétt ú r 
virkum. eftir uppfæ rslu áður en ú threyfingar verða eru auðkenndar er hæ gt að þæ r með því að nota 

debugged bæ tt uppfæ rsluforskrift innleiðingu verkfæ ri. þegar uppfæ rslu, villuleit í gögnum ferli veita 
ítarlegar upplýsingar prófun til að draga úr fjölda prófa áður en þörfum keyrir Microsoft Dynamics AX 
er fyllilega innleitt. 

Samanburð  í Dynamics AX 2009  

Uppfæ rsluferlið hefur breyst considerably þar sem Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics 
AX 2012 inniheldur breytingar á eftirfarandi: 

 advisor uppfæ rslu 

 Uppfæ rslu framework 

 Eftir uppfæ rslu villuleit í gögnum 
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Advisor uppfæ rslu 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Auðkenna 

uppfæ rsluú threyfingar. 

áður en haldið er áfram 

með uppfæ rslu  

 Uppsetta íhluti ú r eldri 

ú tgáfu af Microsoft 

Dynamics AX hefur 

greina fyrir ú threyfingar 

getur það 

uppfæ rsluferlið  

mistakist. 

Uppfæ rslu samhæ fi af 

skrám og ferli eru 

athuguð fyrir uppfæ rslu 

notendur í Microsoft 

Dynamics AX 2012.  

Keyra uppfæ rslu. 

leiðsagnarforrit Analysis 

Advisor 

 Notendur er leiddur 

í gegnum analysis 

vinnslu. 

Uppfæ rsluúthreyfingar 

eru tilgreint.  

Skoða lista yfir 

uppfæ rsluú threyfingar.  

 Skýrslu er mynduð sem 

sýnir niðurstöður 

uppfæ rslu greiningar og 

sem rekur 

uppfæ rsluú threyfingar 

og. Þessi skýrsla er 

gagnlegt bæ ði fyrir og 

eftir uppfæ rslu. 

Uppfæ rsluúthreyfingar 

eru birt áður en 

vandamál komið upp.  

Laga auðkennt 

uppfæ rsluú threyfingar. 

 Uppfæ rsluúthreyfingar 

innan uppfæ rslu eru 

fylgiskjö lum. leita í 

Notendur geta hratt 

laga ú threyfingar eftir 

að þeir hafa verið 

tilgreint. 

Uppfæ rslu framework 

Skilalotan getur? 

er gert 

Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 

þ etta? mikilvæ gt 

Innleiða 

uppfæ rsluforskriftir með 

því að nota aðferð 

eiginleika. 

Notendur átti að veita 

langt línur í kóti til að 

tilgreina pöntunina og 

fylgni við 

uppfæ rsluforskrift 

aðgerð. 

X + + eigindir og 

forskilgreind 

uppfæ rsluforskriftir eru 

notuð. 

Kóðunin af uppfæ rslu 

forskriftir og einfaldaða 

er bugs. dregið er ú r 

Greina tengsl á milli 

uppfæ rsluforskriftir. 

Stofna átti að notendur 

með því að nota 

verkfæ ri. 

uppfæ rsluforskriftir 

Í krafist upp á marga 

greiningar og ítrekun 

fyrir gagnainnslátt og 

hún var tímafrek og 

prone villu. 

Sjálfvirkt verkfæ ri eru 

stofnuð til að greina. 

uppfæ rsluforskriftir 

Uppfæ rsluforskrift 

fylgni. er bestuð 

Nota leiðsagnarforrit til 

að innleiða. 

uppfæ rsluforskriftir  

Notendur átti að kunna 

skil á skilgreiningu og 

notkun á mismunandi 

forritunarviðmót (api) til 

að innleiða. 

uppfæ rsluforskriftir 

Allar forskriftir sem 

tengjast ákveðnum töflu 

eru birt. Forritara hæ gt 

að nota leiðsagnarforrit 

eða sniðmát til 

sjálfkrafa bæ ta við 

uppfæ rsluforskrift fyrir 

töflu. 

Uppfæ rsluforskrift Þróun 

er. intuitive 
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Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Nota aðferð eigindir til 

að kemba og laga 

vandamálum. 

Fæ ribreytur og þá 

tegund forskrift voru 

afmarkaðar frá 

meginmáli forskriftar og 

gera hana að erfitt að 

kemba skilja reglum 

forskriftarinnar. 

Eigind sem byggja líkani 

sem clarifies forskrift 

reglum er notuð. 

Auðveldara að kemba 

og laga vandamálum. 

Eftir uppfæ rslu villuleit í gö gnum 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Villuleitargögn sem fyrir 

correctness eftir 

uppfæ rslu.  

Prófa nr. voru til staðar 

forskriftir Notendur átti 

að treysta á sínar eigin 

prófað er vegna villuleit. 

Prófa mál verkfæ ri eru 

tiltæ k til að gera eftir 

uppfæ ra gögn villuleit.  

Eftir uppfæ ra gögn 

villuleitarferlinu er 

staðlað. 

Skipuleggja og afmarka 

prófa mál. 

Ekki staðlaða aðgerð. Prófa mál hæ gt er að 

flokka á grundvelli þæ r 

kerfiseininga, 

skilgreiningarlykla og 

aðgerð. tegundir 

Betur og stefnu til að 

prófun gagna. fylgja 

Skoða og annotate 

prófa. stöðu máls 

Ekki staðlaða aðgerð. Prófa máls hæ gt er að 

stöður fyrir merkta 

forgang eða til að ljúka 

vinnslu, eins og: 

 Ekki hafið  

 í vinnslu 

 Fall 

 Staðið 

Notendur geta fylgjast 

með framvindu villuleit 

uppfæ rslu. 

 

Frekari upplýsingar 

Nánari upplýsingar um uppfæ rslu skaltu í: 

 Leiðbeiningum um áæ tlunar innleiðingu 

 Uppfæ rsluleiðbeiningum 

 Uppfæ rslu kóða pappír hvíta yfirlit 

 

  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=163797
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=163798
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213108&clcid=0x409
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Services and Application samþ æ ttingarramma kerfa (AIF)  

Í Microsoft Dynamics AX 2012, þjónustuleiðréttingar veita að ræ ða fyrsta - klasa forritunarlíkan fyrir 
samþæ ttingu og virkja Microsoft Dynamics AX jöfnun við aðgerðir hennar expose með Windows 

Communication Foundation. services sem byggja 

Samþæ ttingarramma kerfa (AIF), Byggt á, services efst styður vinnslu á innleið og ú tleið skilaboð eins 
og og umbreytingar skilaboð uppfæ rslur fletta gildi. Saman, þjónustur og AIF bjóða upp 

á forritunarlíkan, verkfæ ri, og innviðum þess styðja fyrir skilaboð sem byggja forritsskráa númer 
samþæ ttingu og gögn með Microsoft Dynamics AX.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Krafa Conditionally krafist. Ef verið er að nota Þennan 

eiginleika í fyrri ú tgáfum, mun mikilvæ g 
breytingar hafa verið gerðar á hann og þá verður 
að endurskoða þessu efnisatrið i. 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð Allt 

Stakeholders Tæ knilegar þeim sem taka ákvarðanir 

Innleið ingu hópmeðlimum 

ISVs/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

 

Nýju að gerð irnar  

Microsoft Dynamics AX 2012 kynnir innleiðslutengin fyrir aðlagir skilgreiningu á þjónustu og veitir 

mikilvæ g endurbæ tur í svæ ðum af forritunarlíkan, virkjun og stjórnun.  

Sé rstaka fjallað   

Eftirfarandi eru hæ fni og sérþekkingar að fullu sem þarf til að nota fyrir þ jónustur og AIF -: 

 Internet Information Services (IIS) stjórnun, ef IIS sem byggja vefþjónustur verða virkjuð  

 Microsoft .NET Framework, sérstaklega Windows Communication Foundation (WCF) 

 Samþæ ttingu hugmyndafræ ðinni er enterprise eins og samþæ ttingarramma EAI), á milli 
fyrirtæ kja (B 2 B) og ósamstilltan flutning og samhverfa  

 Microsoft .NET Framework 4.0 og ASP .NET ef virkja IIS sem byggja vefþjónustur  

 Microsoft Message Queuing (MSMQ) ef hann er notaður  

Sumar Microsoft Dynamics AX íhlutum, svo sem Enterprise Portal fyrir Microsoft Dynamics AX og 

verkflæ ði, nota þjónustu Microsoft Dynamics AX. Sumum aðgerðum, eins og innflutning vörulista og 
sending skjala rafræ nt, consumes þjónustu Microsoft Dynamics AX. Hæ gt að setja upp vefþ jónustur 
á IIS. Hins vegar gæ ti þetta er valfrjáls skref. Sjálfgefið er að þjóns hugbúnaðarhluta (AOS) er fyrir 

hýsil services þjónustu Microsoft Dynamics AX.  
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Samanburð  í Dynamics AX 2009  

Services hafa breytt considerably þar sem Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 
inniheldur breytingar á eftirfarandi: 

 Skilgreining og stjórnun einfaldaða 

 Samþæ ttingarrammi kerfa og þjónustu 

 Virkjun 

 öryggis - og privacy 

 úrræ ðaleitar Services 

 Vefþjónustur 

 Samþæ ttingu Microsoft Excel 

 Flytja inn og flytja ú t gögn 

Skilgreining og stjó rnun einfaldað a 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Flytja inn og flytja ú t 

gögn ekki í - XML - 

snið i. 

Ekki stutt Forritara hæ gt að stofna 

venju ekki flytja inn 

umbreytingum við - 

XML - gögn og breyta 

það í snið sem hæ gt er 

að nota með AIF 

skjalaþjónustu. XSLT - 

hæ gt að nota forritara 

til að umbreyta XML - 

skrám eða .NET 

tvíundakerfis - til að 

breyta ekki - XML - skjö l 

í Microsoft Dynamics AX 

snið i.  

Flytur gögn úr ytri kerfi. 

einfaldaða er 

Nota innleiðslutengin. 

services til að stjórna 

AIF - endastöðvar og 

tengdar eru voru 

notaðar til að stjórna 

services. 

Innleiðslutengin eru 

notaðar til að stjórna 

fyrir þ jónustur og AIF - 

í gegnum þjónustuhópa. 

Sér stjórnunina 

á þ jónustu og AIF -. 

einfaldaða er 

Hugtakið 

innleiðslutengin 

subsumes endastöðvar 

og tengdra skjámynda.  

Nota samþæ ttingu tengi 

aðgerð til að takmarka 

til að þ jónustusímtöl 

tiltekið tengi. 

Skilgreining var 

fyrirtæ kjatengd. 

Samþæ ttingu tengi fyrir 

tiltekinn lögaðila má 

vera takmörkuð eru en 

einkvæ mt samþæ ttingu 

fyrir hvert fyrirtæ ki er 

ekki þörfum.  

Service configuration. 

einfaldaða er 

Einnig skilgreina gögn. Aðgerðareglur voru 

skylda. 

Aðgerðareglur eru 

valfrjáls. 

Skilgreiningu 

endastöðvar. 

einfaldaða er 
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Services and Application samþ æ ttingarramma kerfa (AIF) 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Nota kerfisþjónustur til 
að sæ kja 
kerfisupplýsingar. 

Ekki stutt Lýsigagnaþjónustu 
sæ kir lýsigögn fyrir 
hugbúnaðarhlutir, svo 
sem merki valmyndum, 
töflum, og þ jónustu. 
Hæ gt er að nota til að 
fyrirspurnaþjónustu 
fyrirspurn fyrir gögn án 
þess að nota 
skjalaþjónustu eða 
stofna sérsnið ið 
þ jónustu. 

Hæ gt er að leita að 
Microsoft Dynamics AX 
kerfinu og skila. og 
lýsigögn datasets 

 

Nota Windows 
Communication 
Foundation (WCF) 
breyti. 

WCF - styðja var 
takmarkaður. 

WCF - styðja er 
ú tvíkkuð. BizTalk MSMQ 
og breyta hafa verið 
ógilt þar sem aðgerðir 
jafngildi ákvarðast af 
WCF - native. 

Hæ gt er að nota 
staðlaða breyta 
í samskiptum við 
gagnagrunninum. 

Bæ ta við einfalda hlutar 
(Access Protocol) SOAP 
hausa þegar kallað var 
á þ jónustu. 

SOAP haus styðja var 
takmarkaður. 

SOAP hausa hafa verið 
víkkað ú t til styðja 
önnur mikilvæ g 
innkaupahausum. 

Auðveldara að standast 
gögn í þ jónustu. 

Samskiptum við 
gagnagrunninum 
auðveldara að. 

Sumar 
gagnagrunnsaðgerðir 
voru ekki studd. 

öðrum 
gagnagrunnsaðgerðir 
eru studdar, þar 
á meðal:  

 Fyrirtæ ki líkan 

 Afritun töflu 

 Töflur og gildisdaga 

 Stæ kkuðu tengdar 
svæ ðabindingar fyrir 
staðgengilssvæ ði 
framandlykils 

Auðveldara að 
samþæ tta 
gagnagrunninum við 
skjalaþjónustu. services 
og fyrirspurna 

Flokka tengdar services. Flokkun tengdum 
þjónustuvörum var ekki 
studd. 

Er hæ gt að flokka 
flokkun í AOT til að 
flokka tengdum 
þjónustuvörum. 

Auðveldara að nota og 
nota services fyrir 
tilteknar samþæ ttingu 
milli fyrirtæ kja, svo sem 
pantanir í lausafé eða 
framleiddar að greiða. 

Nota X + + geymir og 
eindregið innfæ rt X + + 
söfn. 

Ekki stutt Nýja forritunarlíkan 
gefur forriturum fæ ri 
á að nota X + + geymir 
eindregið og X + + fæ rð 
í gegnum söfn. 
samninga gögn 

Forritara. bæ tt er 
framleiðni 

Nota. framework rekstri 
fyrirtæ kis 

þau aðgerðir rammar er 
studd í gegnum 
RunBase klasa þar sem 
notendaviðmótinu, 
samningar og aðgerðir 
voru skilgreind í sama 
klasa. 

Ramminn styður kynna 
aðskilnaðinn notandans 
viðmótsins, samninga, 
og aðgerðir. Gerir 
ramminn rekstri 
fyrirtæ kis til að keyra 
samstillt eða ósamstillt, 
og býður upp á invoking 
fyrir ýmsar aðferðir. 
rekstri fyrirtæ kis  

Forritara hafa 
sveigjanlegri og - 
stjórnunar.  
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Virkjun  

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Hýsil WCF - þ jónustum. 

í AOS 

Vefþjónustur átti að 

vera verið virkjað á IIS.  

Hýstar þ jónustur í AOS 

verði aðgengilegir fyrir 

aðra notendur í og 

forrita. neti 

Virkjun á þ jónustu er 

einfaldaða. 

Virkja services á IIS. IIS - þ jónninn vann 

þessa 

þjónustupöntunina. 

IIS - þ jónninn 

þjónustubeiðnir allar 

leið ir við AOS, þar sem 

eru unnar.  

á IIS þ jóna er læ kka um 

og skilvirkni. 

Nota eitt 

skilgreiningartungumáls 

vefþ jónustu (WSDL) 

fyrir Ö ll skjalaþ jónusta, 

þar á meðal sérsniðna 

þjónustu. 

Sérstaka WSDL - var 

stofnuð fyrir hverja 

þ jónustu. 

Eina WSDL - er stofnuð 

fyrir. Ö ll skjalaþjónusta 

Auðveldara að virkja 

þ jónustu, og forritarar 

getur endurnota 

gagnagerðir á milli 

innan öll þ jónusta. 

WSDL -  

Stjórna mörgum svæ ði 

og með því að nota 

farms IIS - Web virkjun. 

Ekki stutt IIS - Web virkjun 

verkfæ ri notað til að 

stjórna mörgum svæ ði. 

Auðveldara að stjórna 

mörgum svæ ði. 

Njóta þess hagræ ðis 

sem fylgir scalability og 

ráðstöfunargetu 

þjónustu. 

Net (álagsjöfnun NLB) 

hefur verið gefið upp 

aðeins fyrir IIS þ jóna. 

NLB er notað fyrir IIS 

Þjónar og AOS - tilvik. 

á NLB klasi verður að 

stofnaðar fyrir 

þ jónustum sem eru 

hýstar til að stofna 

í AOS - álag samhæ fðs 

umhverfi services. 

Hæ gt er að stofna NLB 

klasa fyrir þ jónustum 

sem eru hýstar í AOS.  

 

privacy/ ö ryggi  

Skilalotan getur? 

er gert 

Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 

þ etta? mikilvæ gt 

Skilgreina þ jónustu með 

því að nota öryggi 

verkfæ ri WCF - 

skilgreiningu. 

Aðeins eina gæ ti verið 

gerð virk á vefþ jónsstigi 

einu. 

WCF - er notaður 

stjórna eigi öryggi fyrir 

þ jónustu. Fleiri en eina. 

hæ gt að nota 

öryggisstjórnun fyrir 

þ jónustu er einfaldaða. 
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Ú rræ ð aleitar Services 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Leita úrræ ða um fyrir 

þ jónustur og AIF - 

á samþæ ttingu tengi 

stigi. 

ú rræ ðaleitar fóru fram 

á þ jónustu til stigi. 

ú rræ ðaleitar er gert 

á samþæ ttingu tengi og 

geta verið margar 

þ jónustuaðgerðir 

í stað inn einnar 

þ jónustuaðgerð. þegar 

stórum skrár eru flutt 

inn villa við meðhöndlun 

veitir sveigjanlegar 

valkosti, svo sem áfram 

með því að halt og 

afturköllun.  

Er services 

úrræ ðaleitar. einfaldaða 

Flytja inn og flytja ú t gö gn 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Vinnslu 

fjö ldainnflutningur og 

útflutning gagna. 

Ekki stutt Rammi er notað fyrir 

fjö ldainnflutningur og 

útflutning gagna. 

Auðveldara að 

fjö ldainnflutningur og 

flytja ú t gögn. 

 

Frekari upplýsingar 

ítarlegri upplýsingar um Þjónusta getur að finna í hvíta röðum með heitinu þjónustu á Microsoft 

Dynamics AX 2012 og Sem nota vefþjónustu  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213141&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213141&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213142&clcid=0x409
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Enterprise Portal og hlutverkamið stö ð var  

Microsoft Dynamics AX býður upp á vefsvæ ði sem veita aðgang að gögnum og sem hæ gt er að nota til 
að taka þátt í viðskiptaferlum með notkun vefbyggðra skjámynda. þessum svæ ðum ganga saman 

kölluð Enterprise Portal fyrir Microsoft Dynamics AX.  

Enterprise Portal er hæ gt að skilgreina þannig að þeir birta sem eiga bara við um hlutverk heimasíður 
sem nefnast hlutverksstöðvar. Hlutverk (mitt hlutverk) veitir yfirsýn yfir upplýsingar sem tengjast 

notandi eftir verklagsreglum viðkomandi starfshlutverk í fyrirtæ kinu, þar á meðal fæ rslugögn, 
viðvaranir, tengla algeng verkefni sem tengist notandanum eftir verklagsreglum viðkomandi hlutverki 
innan fyrirtæ kisins, og skýrslur myndaðar úr Microsoft SQL Server®  Reporting Services (SSRS) eða 
Microsoft SQL Server®  Analysis Services (SSAS). Microsoft Dynamics AX felur í sér fleiri en tvæ r tylft 

fyrirfram skilgreindar hlutverkamiðstöðvar er sem notendur geta farið  í frá Enterprise Portal eða 
bið lara Microsoft Dynamics AX. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Krafa Valfrjálst. Er eða ekki nota þessa aðgerð allt eftir 
því hvernig rekstur rekstur. 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð Allt 

Stakeholders Stjórnendur 

Tæ knilegar þeim sem taka ákvarðanir 

Innleið ingu hópmeðlimum 

ISVs/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

Nýju að gerð irnar  

Enterprise Portal og hlutverkamiðstöðvar gera kleift að skilgreina kerfisstillingar og heima síður, 
samkvæ mt, allt eftir hlutverkum notenda og aðgerð ir. Enterprise Portal er auðveldara að setja upp, 
stjórna og eru nauðsynlegar og stæ kkaða leit gerir auðveldara gögn fyrir leit og fleira. intuitive Er 

ríkisins einfaldara notendaviðmótinu eykur reynslu notanda og betur með því að gera 
listasíðuaðgerðarúður fleiri skilgreiningarvalkostir og skilvirkari gögn leit. 

Sé rstaka fjallað   

Enterprise Portal þarfnast Internet Information Services (IIS), þáttur í Windows Server, og annað 

hvort Microsoft SharePoint®  þ jóninum 2010 (ráðlagt) eða Microsoft SharePoint Foundation 2010 
(frjálst sæ kja). Nýja leit framework fyrir Microsoft Dynamics AX notar SharePoint Enterprise Search 
sem er innifalin með SharePoint Server. Enterprise Search er ekki höfð með í SharePoint Foundation. 
Eigi að nota frjáls ú tgáfa af SharePoint og æ tlunin er að virkja leita að nota SharePoint Search Server 

Express 2010 (einnig frjálst sæ kja) í stað SharePoint Foundation. 

Hönnuðir verða að bent er á að Enterprise Portal ekki lengur styður þróun í X + + Web framework. 
Þróun á Enterprise Portal síður krefst ASP .NET og .NET Framework. 

Samanburð  í Dynamics AX 2009  

Þessi aðgerð hefur breyst considerably þar sem Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 
2012 inniheldur breytingar á eftirfarandi: 

 Foundation endurbæ tur 

 Hlutverkamiðstöð gjaldkera 

 Enterprise Search 

 Notendaviðmótinu breytingar 
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Foundation endurbæ tur 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Nota stæ kkuð 

upprunalegu 

uppsetninguna og 

uppsetningu.  

Eftir uppsetningu 

Enterprise Portal 

kerfisstjórar handvirkt 

átti að þýða X + + klasa 

á vefþ jóninum. 

Uppsetningunni 

handvirkt krefst ekki 

lengur Þýðing X + + 

klasa. 

Uppsetningu hönnunin 

er skilvirkari. 

Nota fleiri valkosti fyrir 

virkjun breytingar 

á vefþ jón.  

Kerfisstjórar átti að 

handvirkt breytingar 

keyrðar með því að 

smella á mismunandi 

hluti 

í hugbúnaðarhlutatrénu 

(AOT). Einnig, 

verkefnastjóra tókst 

ekki að virkja breytist 

ú r AOT á 32 - bita 

bið lara við 64 - bita 

Windows server. 

Stjórnendur geta 

breytingar keyrðar 

á vefþ jón með því að 

nota AxUpdatePortal 

utility eða bið lara 

Microsoft Dynamics AX. 

Umsjónarmenn geta 

einnig virkja breytist ú r 

remote véla biðlara 

á vefþ jóninum. 

Sér stjórnunina 

hönnunin er skilvirkari. 

Nota fleiri valkosti fyrir 

lén sannvottun. 

Enterprise Portal 

sannvottun takmörkuð 

hafði. valkostir 

Lénsreikning 

management var eftir. 

Enterprise Portal felur 

í sér margar fyrir styðja 

protocols sannvottun 

lén Active Directory, þ . 

m. t.®  directory, Active 

Directory 

samsteypuþjónusta eða 

pluggable sannvottun, 

eins og skjámyndir sem 

byggja. sannvottun 

Þessi nýja sannvottun 

er kölluð sveigjanlega 

sannvottun. 

Sér stjórnunina 

hönnunin er skilvirkari. 

Framkvæ ma 

fjarstjórnun. 

Ekki tiltæ kt Stjórnendur geta 

stjórna remote 

Enterprise Portal 

innleið ingu úr bið lara 

Microsoft Dynamics AX. 

Sér stjórnunina 

hönnunin er skilvirkari. 

Nota stæ kkuð. þemu 

fyrir styðja 

Hvernig á að sérstilla 

ú tlit Enterprise Portal - 

setur til að stemma af 

fyrirtæ ki eftir 

verklagsreglum 

viðkomandi eða 

fyrirtæ ki eftir 

verklagsreglum 

viðkomandi 

yfirsvæ ðisins var 

handfæ rt er tímafrekt. 

Enterprise Portal getur 

sjálfkrafa taka í gagn 

útlit fyrirtæ ki eftir 

verklagsreglum 

viðkomandi eða 

fyrirtæ ki eftir 

verklagsreglum 

viðkomandi 

yfirsvæ ðisins ef 

yfirsvæ ðisins notar 

þemað í SharePoint. 

Gallery þema Nýja 

þemu hæ gt er að nota. 

með thmx úr 

SharePoint. 

Gallery þema 

Sér stjórnunina og 

sérstillingu hönnunin er 

skilvirkari. 
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Hlutverkamið stö ð  gjaldkera 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Skoða mikilvæ gar 

upplýsingar á einum 

stað. 

 Yfirlit fylgir af viðeigandi 

upplýsingar, svo sem 

verkefnalistanum fara 

mikið notaða og 

(afkastavísir. 

upplýsingar) afkastavísi  

Mikilvæ gustu hæ gt er 

að skoða á. glance 

Skoða upplýsingar sem 

við. verk gjaldkera  

 Sama afkastavísar eru 

birtist á gjaldkera, 

fjármálastjóra, 

framkvæ mdastjóra og 

bókhaldara en 

bókhaldsstjórnanda 

skýrslum eru gjaldkera 

í sem eru sniðnar eftir 

verklagsreglum 

viðkomandi hlutverk. 

Upplýsingar eru 

sérsnið in að eftir 

verklagsreglum 

viðkomandi gjaldkera. 

hlutverk 

 

Enterprise Search 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Virkja leita ú tfrá 

uppsetningu. 

Leita átti að vera 

uppsett og skilgreind úr 

margar skjámyndir 

í biðlaranum. 

Leitarþ jóninn og 

miðstýrðar er 

uppsetningin gengur úr 

skugga að þ jónustan 

SharePoint 

afbrigð istæ kni forkröfur 

séu tiltæ kt á þ jóni. 

Miðstýrðar virkjun með 

því að nota uppsetningu 

gerir virkjun og 

skilgreiningarferli 

vörusamsetningar 

skilvirkari. 

Nota stæ kkuð leit. Leita var ekki með 

lýsigögn og viðhengdra 

skjala á fæ rslur. 

Leitað í gögn, lýsigögn 

og viðhengdra skjala 

á fæ rslur. 

Notendur getur leitað 

í Microsoft Dynamics AX 

gögnum með því að 

nota algeng, svo nouns 

„viðskiptavinar 

endurflokkuð sem― eða 

„sjóðstreymisskýrsla― 

eða þæ r geta leita að 

tiltekin gögn, eins og 

nafn viðskiptavinar, 

innhreyfingarskjölum 

eða símanúmer. 

Nota bæ tt leit. Leitina reit var 

í skjámynd sem var 

erfitt að finna og 

leitarfyrirspurnir ekki 

tókst að. fínstilltur 

Leitina reitur er 

prominently birt og 

nokkrir valkosti til að 

fínstilla. 

leitarfyrirspurnir 

Leitir eru skilvirkari og 

auðveldara að nota. 
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Notendavið mó tinu breytingar 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Finna gögn í á fljótlegan 

hátt með því að nota 

listasíður mismunandi 

tegundir afmarkana. 

Sía takmarkað verður 

voru getu og Ítarleg 

síun var flókna 

verkhluta erfitt að nota. 

Nýja fljótlegt afmarka er 

með Ítarleg afmörkun 

endurbæ tt common 

language getu, og 

sérstillt sía eru 

teknar með.  

Hæ gt er að finnast og 

breytt í flýti.  

Ljúka í algengar 

aðgerðir með fljótlegra 

listasíður aðgerðarúðu. 

Skoðun aðallega voru 

tæ kjastikur - byggð á. 

Listasíðuaðgerðarúður 

er skipt í hnappinn 

flokkana við 

aðgerðahnappa sem 

hæ gt er að nota til að 

framkvæ ma algeng 

verkefni á tiltekinni 

fæ rslu, svo sem stofnuð 

er ný sölupöntun. 

Hæ gt er að finnast og, 

hratt breytt og algeng 

verkefni hæ gt er að 

ljúka í flýti. 

Skilgreina 

listasíðuaðgerðarúður.  

Valmyndum fyrir 

aðgerðir voru í frá, sem 

tæ kjastiku var ekki 

frálagssnið ið myndir. 

Kerfisstjórar geta notað 

nýja ribbon að stofna 

listasíðuaðgerðarúður 

fyrir Enterprise Portal 

verk og listasíður. 

Hæ gt er að finnast og, 

hratt breytt og algeng 

verkefni hæ gt er að 

ljúka í flýti. 

Forskoðun mikilvæ gar 

og tengdar upplýsingar 

á listasíður. 

Notendur átti að hafa 

listasíða eða skjámynd 

til að sjá mikilvæ ga eða 

tengdar upplýsingar um 

valda fæ rslu. 

Notendur geta nota 

upplýsingakassa er 

vefhluta bendinga þarf 

að Fd forskoðunarrúður 

til að aðgangi tengdar 

upplýsingar án þess að 

opna aðra skjámynd: 

Hæ gt er að forskoða 

finnast og flýti. 

Stjórna gögnum 

í stigveldis hnitanetum. 

Hnitanet ekki tókst að 

yfirlit. manipulated 

Notendur geta fæ ra 

verk með því að nota 

draga og sleppa aðgerð. 

Þeir geta einnig Þrepa 

eða neikvæ tt Þrepa 

verkhlutar og velja 

margar línur í einu 

í hnitaneti yfirlitum.  

Stjórna gagna 

í hnitanetum. bæ tt er 

Leita í gögnum 

í stigveldis hnitanetum. 

Hnitanet ekki tókst að 

yfirlit. manipulated 

Dálkur sem byggja 

fljótlegt, flýtileit (sía er 

= „virki―) og Ítarleg 

síun (margar virkjar) 

eru studdar. 

Stjórna gagna 

í hnitanetum. bæ tt er 

Halda áfram í meðan 

page verkið. aðgerðir að 

ljúka 

Þegar notandi smellt 

á aðgerð á verksíðu er 

ný síða í Enterprise 

Portal sem opnuð. 

Notandinn átti að smellt 

er á hnappinn til baka til 

að fara aftur í gluggann. 

verksíða  

Opna svarglugga Modal 

sinni skjámyndinni 

þegar notandi smellir 

á aðgerð á verksíðu. 

Eftir notendur hafa verið 

fæ rðar inn gögn og loka 

skjámynd er þeim skilað 

frumritsins verksíða og 

er uppfæ rður. 

þar sem skoðana 

breytingar notendur 

geta lokið við verkin án 

þess að undue. 

misskilning 
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Sannvottun sem byggir á  ö ryggi  

í fyrri ú tgáfum Microsoft Dynamics AX, stjórnun forritsskráa númer flókna var öryggi og tímafrekt. 
Kerfisstjórar átti að ákvarða hvaða töflur og svæ ði fyrir þörfum voru verki og síðan veita notandanum 

heimildir á grundvelli töflum og svæ ðum. í Microsoft Dynamics AX 2012, verkefnastjóra stjórna öryggi 
með því að skilgreina hlutverk og síðan ú thluta notendur við þæ r hlutverk. öryggisstjórnun er gerð 
fleiri intuitive er sannvottun sem byggir á og hann er minna eftir.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Krafa Já 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð Allt 

Stakeholders Tæ knilegar þeim sem taka ákvarðanir 

Innleið ingu hópmeðlimum 

ISVs/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

 

Nýju að gerð irnar  

í staðinn veita aðgang að tilteknum töflur, svæ ði og valmyndir geta kerfisstjórar nú  veita aðgang 
samkvæ mt hlutverk og gjöld. Kerfisstjórinn skilgreinir hlutverk notuð í fyrirtæ kinu og ú thlutar notanda 
við þæ r hlutverk.  

Sé rstaka fjallað   

Ef verið er að nota fyrri ú tgáfu af Microsoft Dynamics AX er öryggisuppsetningu þeim ekki er hæ gt að 

nota beinan uppfæ rðar í sannvottun sem byggir á. Meta þarf núverandi notendaflokka og ákvarða 

bestu hátt að taka gildi í Microsoft Dynamics AX 2012.  

Til að gera skilvirkar nota sannvottun sem byggir á öryggi þarf að áæ tla og setja upp þau hlutverk 
sem þarf fyrir fyrirtæ kið. Vinna við stjórnendum til að hafa umsjón með mismunandi flokka í til að 

ákvarða viðeigandi heimildastig fjármálaflokksins eða - flokkanna hlutverk. Til dæ mis æ tti að vinna 
með yfirmanni í fjármáladeildinni þegar heimildastig fjármálaflokksins eða - flokkanna fjármál 
hlutverk. 

Samanburð  í Dynamics AX 2009  

Þessi aðgerð hefur breyst considerably þar sem Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 
2012 inniheldur breytingar á eftirfarandi: 

 Sannvottun sem byggir á öryggi 

  



 

33 

 

NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

Sannvottun sem byggir á  ö ryggi 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Skilgreina 

notendaflokka. 

Engin sjálfgefið 

notendaflokkar. voru til 

staðar 

Sjálfgefin hlutverk hafa 

verið skilgreindar og eru 

tiltæ kar úr reitnum. 

öryggisstjórnun. 

einfaldaða verið hefur 

Setja upp heimildir 

notendaflokka 

Kerfisstjórar átti að 

ákvarða hvaða töflur, 

svæ ði og 

valmyndaratrið i þurfti til 

að ljúka verk og ú thluta 

til að þæ r vörur 

notendaflokka. 

Sjálfgefin skyldum og 

réttindum innihalda 

töflur, svæ ði og 

valmyndaratrið i 

nauðsynlegar til að 

ljúka verkefni. 

Kerfisstjórar ú thluta 

skyldum og réttindum. 

á hlutverk  

öryggisstjórnun. 

einfaldaða verið hefur 

Endurnota heimildir 

á milli fyrirtæ kja. 

Notendaflokka voru 

skilgreindar í hverju 

fyrirtæ ki um sig, munu 

fyrir hvert hlutverk. 

Eftir hlutverk er 

skilgreind, má nota 

hana í mörgum 

fyrirtæ kjum og 

fyrirtæ ki. 

öryggisstjórnun. 

einfaldaða verið hefur 

Afmarka dálka sem 

notandi hefur 

aðgang að. 

Kerfisstjórar ákvarðað 

hvaða svæ ði á að 

takmarka. 

Aðeins viðeigandi dálka 

eigi að hafa með 

í sjálfgefnum. skyldum 

og réttindum  

öryggisstjórnun hefur 

verið einfaldaða og 

öryggisbúnaður. bæ tt 

Skilgreina heimildastig 

eru ákveðin 

(lesaðgangur, búa til, 

uppfæ ra og eyða. 

öryggislykla voru 

notaðar til að skilgreina 

heimildastig 

fjármálaflokksins eða - 

flokkanna 

notendaflokka. 

Aðskildar sjálfgefin 

réttindi eru skilgreind 

fyrir hvert heimildastig.  

öryggisstjórnun. 

einfaldaða verið hefur 

Leiðbeiningar og 

reglubundna tryggja 

samræ mi. 

Engar innbyggðu 

eiginleikar sem 

auðvelda að koma í veg 

fyrir fraud og gangið úr 

skugga um samræ mi. 

Stjórnendur geta setja 

upp reglur um 

segregating skyldum til 

að tryggja að notandi 

ekki fá aðgang að. 

skyldum sem stangast á 

öryggisbúnaður. bæ tt  

Endurskoðun og skýrslu 

um öryggisstillingum. 

Endurskoðun var 

handvirk verk fyrir 

kerfisstjóra. 

Endurskoðunarferli og 

skýrslur til að meta 

öryggisuppsetningu eru 

byggðir í forritið. 

öryggisstjórnun hefur 

verið einfaldaða og 

öryggisbúnaður. bæ tt 
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Gö gn ö ryggi  

Gögn öryggi í Microsoft Dynamics AX 2012 tryggir að notendur hafa aðgang að þeim gögnin sem þeir 
þurfa fyrir vinnuna. í fyrri ú tgáfum eru gögn öryggi heimild var framkvæ md aðallega; á bið laranum 

Í Microsoft Dynamics AX 2012, fleiri heimildina er framkvæ md á þjóninum. þjóninn sendir biðlara 
einvörðungu upplýsingarnar sem sem notandinn hefur verið veittur aðgangur að hæ kka í sem gögn. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Krafa Já 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð Allt 

Stakeholders Stjórnendur 

Tæ knilegar þeim sem taka ákvarðanir 

ISVs/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

 

Nýju að gerð irnar  

Eru nokkur viðbótar fleiri sveigjanlega valkosti fyrir vinnsla aðgang að gögnum í Microsoft Dynamics 

AX 2012. 

Samanburð  í Dynamics AX 2009  

öryggi heimild hefur breyst considerably þar sem Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 

2012 inniheldur breytingar á eftirfarandi: 

 Extensible gögn öryggi framework 

 Server framfylgni hinna öryggi 

Extensible gö gn ö ryggi framework 

Skilalotan getur? 

er gert 

Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 

þ etta? mikilvæ gt 

Nota bæ tt gögn. 

afmarkanir öryggi 

Ekki tókst að afmarkanir 

byggðar á svæ ðum 

í sérstaka töflu frá sem 

verið er að sía á. 

Notandi getur stofna 

öryggisreglur gagna 

sem byggist á gögnum 

sem eru í annarri töflu. 

öryggi. bæ tt 

stýringar eru 

Notuð gögn öryggi 

á grundvelli 

gildisdagsetningu. 

Ekki tiltæ kt Tilgreina hvort 

stjórnendur geta 

notendur hafa aðgang 

að eldri, deginum í dag, 

eða framvirkar fæ rslur, 

með mismunandi stig. 

þeim 

öryggi. bæ tt 

stýringar eru 
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Server framfylgni hinna ö ryggi 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Koma í veg fyrir að 

notendur úr aðgang að 

óleyfilegar gögn. 

Allar upplýsingar voru 

send frá þ jóninum til 

bið larans og biðlara hid 

óleyfilegar reitum 

í notanda. 

þ jóninn afmarkanir 

upplýsingar og aðeins 

upplýsingar sem 

kerfisstjórinn veitir 

aðgang að notandinn er 

sent til viðskiptavinar 

og fyrir notandann. 

öryggi. bæ tt stýringar 

eru 

því fyrir allar koma 

á öryggisstefnu bið lara. 

Töflunni heimildir kerfa 

(TPF) var notuð til að 

hafnið þá aðgangi að 

töflum. Ö ll gögn hafi 

verið send biðlarann og 

tilgreindra reita í falið 

voru skjámyndir bið lara 

á grundvelli heimildir. 

Töflur ekki varið af að 

vild voru TPF sem kóða. 

TPF heimildir hæ gt er 

að nota á. á svæ ðastigi 

Fleiri heimild er 

framkvæ md í þ jóninn 

og það tryggir að 

heimildir eru því að 

framfylgt, óháð því 

hvaða gerð bið lara. 

öryggi. bæ tt stýringar 

eru 

Frekari upplýsingar 

ítarlegri upplýsingar um Extensible gögn öryggis (XDS) er að finna í hvíta pappír með heitinu þróa 

Extensible öryggisreglur gagna. 

  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213139&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213139&clcid=0x409


 

36 

 

NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

Fyrirtæ ki líkan  

Microsoft Dynamics AX 2012 kynnir líkön fyrirtæ kis nýja getu, sem hjálpar notendum að búa til 
fyrirtæ kjaskipan auðveldara að stjórna. Microsoft Dynamics AX 2012 styður stigveldi business flóknari 

og hæ rri sérstillingu af upplýsingar til þess að gera betri grein business spegla. Deila gögnum á milli 
fyrirtæ ki er einnig auðveldara og öruggari.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Krafa Já 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð Allt 

Stakeholders Stjórnendur 

Tæ knilegar þeim sem taka ákvarðanir 

Innleið ingu hópmeðlimum 

ISVs/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

 

Nýju að gerð irnar  

ítarlegri stigveldi er hæ gt að stofnuð til þess að gera betri grein skipulag business spegla og ferla. 
Einnig er hæ gt að auðveldara að deila með sér gögnum milli fyrirtæ ki, þar á meðal 
tilvísunarupplýsingar, aðalgögn, og fæ rslur. Fyrri ú tgáfum Microsoft Dynamics AX hafði takmörkuð upp 

á og stigveldi var ekki reikni - og deila með sér gögnum milli samtök, nema í tilteknum milli fyrirtæ kja 
sýndarfyrirtæ ki og áæ tlanir.  

Sé rstaka fjallað   

Á ður en hæ gt er að setja upp fyrirtæ kjaskipan æ tti að skipuleggja þrep af fyrirtæ ki sem stendur fyrir 
viðskiptaferlunum. 

Fyrirtæ kið styður líkan með gögn sem hefur áður verið innleitt með því að nota sýndarfyrirtæ ki. Ef 

verið er að nota sýndarfyrirtæ ki er mæ lt með því að meta það hvort fyrirtæ ki líkan uppfyllir þörfum. 
Sýndarfyrirtæ kjum eru enn nauðsynlegt. Í sumum tilvikum 

Til athugunar: Microsoft Dynamics AX 2012 breytir hátt þar sem stigveldi eru stofnaðar fyrir allar til 
einingar, þ. m. t. deildir Aftur verður að stofna stigveldi fyrir deildir eftir uppfæ rslu. 

Samanburð  í Dynamics AX 2009  

Fyrirtæ kið líkan hefur breyst considerably þar sem Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics 

AX 2012 inniheldur breytingar á eftirfarandi: 

 Stigveldi líkön 
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Stigveldi líkö n 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Stofna líkön fyrir ýmsar 

gerð ir fyrirtæ kja. 

Hvert fyrirtæ ki í sem 

var stofnuð „fyrirtæ ki― 

af gerðinni hvernig eða 

þrepi fyrirtæ kisins. 

Hæ gt er að stofna 

lögaðila og nokkrar 

gerð ir til opinberra 

fyrirtæ kja. 

Hæ gt er að stofna 

nákvæ mari business 

líkön. 

Stofna stigveldi 

fyrirtæ kis. 

Stigveldistengsl milli 

á milli fyrirtæ kja ekki 

tókst að birtur. 

Hönnuð stigveldis 

fyrirtæ kisins getur 

endurspeglað eðli 

stigveldis fyrirtæ kisins. 

Hæ gt er að stofna 

nákvæ mari business 

líkön. 

Stofna margar 

rekstrareining stigvelda. 

Ekki stutt Hæ gt að setja upp 

specialized stigveldum 

til að skýrslu um 

mismunandi 

sjónarhornum með. 

Skýrslugerð getur verið 

að flóknari og rétt. 

Deila með sér gögnum 

milli fyrirtæ kja. 

Notendur þurfti til að 

stofna sýndarfyrirtæ ki. 

að deila með sér 

gögnum 

Margar töflur eru 

sameiginlegar öllum 

fyrirtæ ki er til að 

notendur geti fengið 

aðgang gögn í þessum 

töflur, óháð fyrirtæ kið 

eða stofnunin 

samhengi. 

það er auðveldara til að 

fá aðgang að og deila 

með sér gögnum. 

Búa til gögn öryggi 

á grundvelli stigveldi 

fyrirtæ kis. 

Verk væ ri hæ gt að 

framkvæ ma aðeins 

í samhengi við fyrirtæ ki 

og fyrirtæ ki upplýsingar 

óvart aðeins opnað 

þegar notendur í voru 

skráðar í það fyrirtæ ki. 

Notendur geta skoðað 

eða breyta gögn 

margvísleg: skipulag 

fyrirtæ kis, eftir því 

hvaða viðskiptaferli 

unnið er í en ekki 

fyrirtæ kjum sem þeir er 

skráður inn. 

Auðveldara að setja upp 

öryggishlutverk og fá 

aðgang að. 
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Greiningarteningarnir  

Greiningu teningur er safn tengdra mæ lingar og víddir sem er notuð til að greina gögn. Forritara geta 
ú tbú ið skýrslur og afkastavísa) sem byggja á analysis teningsgögnin. Notendur geta nota skýrslurnar 

og afkastavísa í biðlaranum eða frá hlutverki til að greina gögn sem eru miðuð við analysis teningnum 
og til að auðkenna og á grundvelli þróun. greiningin 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Krafa Valfrjálst. Er eða ekki nota þessa aðgerð allt eftir 

því hvernig rekstur rekstur. 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð  Viðskiptagreind 

 Hlutverkamiðstöð 

Stakeholders Stjórnendur 

Tæ knilegar þeim sem taka ákvarðanir 

Innleið ingu hópmeðlimum 

ISVs/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

 

Nýju að gerð irnar  

í fyrri ú tgáfum Microsoft Dynamics AX, greiningu teninga kölluðu á notanda til að láta fullt leyfi lyklar 

og aðgangi að öllum gagna; Annars er skilgreiningarlykla átti að vera breytt í gegnum langar og erfitt 
vinnslu. í Microsoft Dynamics AX 2012, greiningu teningnum stillingar eru auðveldara að breyta svo 

það falli þarfnast og öryggi. stig Auðveldara að stofna eða uppfæ ra SQL Server Analysis Services 
(SSAS) verk með leiðsagnarforriti verks Analysis Services. Einnig er auðveldara að líkansgögn með því 

að nota yfirlit í sjónarhornum. 

Sé rstaka fjallað   

Sjálfgefinna teninga eru tiltæ kar í Microsoft Dynamics AX 2012. hæ gt er að sérsníða sjálfgefinna 
teninga eða búa til nýja venju með því að nota greiningarteningarnir sem upp er gefið. verkfæ ri 

Samanburð  í Dynamics AX 2009  

Þessi aðgerð hefur breyst considerably þar sem Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 
2012 inniheldur breytingar á eftirfarandi: 

 Leiðsagnarforrit fyrir verk Analysis Services 

 Leiðsagnarforrit fyrir uppsetningu 

 Afköst verkflæ ð is teningnum og skýrslur 

 EMS teningnum og hlutverkamiðstöð  

 Birgðakeðjustjórnun teningar og víddir 

 OLAP - endurbæ tur líkanabreytur 

 Vefhluta viðskiptayfirlits 
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Leið sagnarforrit fyrir verk Analysis Services 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Virkja og skilgreina 

teninga.  

Sjálfgefin 

greiningarteningarnir 

krafist fullt leyfi og 

afbrigð islyklana.  

Verk SQL Server 

Analysis Services 

leiðsagnarforrit uppfæ rir 

verk eftir 

skilgreiningarlykla hefur 

verið breytt. 

Analysis teningnum 

hlutverkamiðstöð og 

virkjun innleið ingu eru 

sveigjanlegar og. 

einfaldaða  

Stofna eða breyta verk 

SQL Server Analysis 

Services. 

Viðskiptaupplýsinga 

myndun verks 

skjámynd fyrir var 

notuð til að stofna eða 

breyta verk SQL Server 

Analysis Services. 

Hæ gt er að nota 

leiðsagnarforriti verks 

Analysis Services að 

gera eftirfarandi: 

 Stofna nýtt verk 

fyrir SQL Server 

Analysis Services. 

 Virkja fyrirliggjandi 

SQL Server Analysis 

Services verkinu. 

 Uppfæ ra 

fyrirliggjandi SQL 

Server Analysis 

Services verkinu. 

Auðveldara að viðhalda. 

greiningartengingar 

 

Leið sagnarforrit fyrir uppsetningu 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Geta sett upp íhluti 

viðskiptagreindar. 

Analytics voru settir 

upp. verifications 

skilyrð i án  

 

Uppsetningu á skilyrð i 

isabel eru samþykkt og 

notandinn er beðinn um 

að velja sjálfgefinn SQL 

Server Reporting 

Services og SQL Server 

Analysis Services. 

Uppsetningu og 

stillingu. einfaldaða eru 

ferli  
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Afkö st verkflæ ð is teningnum og skýrslur 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Nota fyrir tening 

verkflæ ðis til að fylgjast 

með viðskiptaferlum. 

Ekki stutt Gögn eru til og rekja 

sögu gildandi stöðu 

viðskiptaferli notanda 

eftir verklagsreglum 

viðkomandi fyrirtæ ki. 

Inefficiencies eru 

auðkenndar, og þau má 

nota fleiri. smoothly 

Skoða afköst verkflæ ðis 

greiningarskýrslu. 

Ekki stutt  Skýrslur um afköst 

verkflæ ðis eru 

framleiddar til að 

ákvarða skilvirkni og 

sjálfvirkt vinnslu er 

borið saman við 

handvirkt ferli það var 

fæ rð inn. 

Verkflæ ði eru breytt o. 

s. er bestuð afköst 

Bera saman sjálfvirkt 

verkflæ ði á handvirkt 

ferli. 

Ekki stutt Sú  vinna sem lauk 

í verkflæ ð i og sá tími 

sem þarf til að ljúka eru 

birtar. 

Afköst verkflæ ðis er 

bestuð. 

 

EMS teningnum og hlutverkamið stö ð  

Skilalotan getur? 

er gert 

Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 

þ etta? mikilvæ gt 

Rekja upplýsingar um 

áhrif fyrirtæ kisins 

Ekki tiltæ kt Eru gögn til þess að 

aðstoða við að rekja og 

orkunotkun. losun 

gróðurhúsalofttegunda 

Býður upp 

á fyrirbyggjandi 

í ú threyfingar. 

upplýsingar um 

 

Birgð akeð justjó rnun (SCM teningum og víddir 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

í Slice innkaupa og sölu. 

tegundir 

Ekki stutt Sölu - og 

innkaupategund vídd 

slices mæ lir í sölu og 

innkaupa teninga. 

Tegundastigveldi til að 

aðlaga stig á. 

stigveldisgögn 

Afurðir geta í flokka 

tegundir sölu og 

innkaupa, sem hæ gt er 

að flokka í stigvelda.  

í Slice landfræ ðilegum 

stað. 

Landfræ ð ilegum í slicing 

innkaupa og sö lu 

teningamæ linga tókst 

með aðeins að 

framkvæ ma 

viðskiptamanns eða 

lánardrottins. vídd 

Nýja landfræ ð ilegum 

vídd er hendi sem beint 

slices í raunverulegri 

aðsetur 

í staðreyndaatöflunni. 

Notendur getur hann 

kafað í analysis 

teningamæ linga byggða 

á sem eru tilgreindar 

fyrir upprunaskjalið sem 

staðreyndaatöflunni 

byggist á. 
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OLAP - endurbæ tur líkanabreytur 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Skilgreina analysis 

teningamæ linga og - 

vídda með Microsoft 

Dynamics AX yfirlitum. 

Analysis 

teningamæ linga og - 

vídda voru skilgreindar 

með því að nota aðeins 

töflur. 

Analysis 

teningamæ linga og - 

víddir eru skilgreindar 

með því að nota töflum 

og yfirlitum. 

Hnútabyggingu. 

ýtarlegri hönnunin er 

Bæ ta við 

fjárhagsvíddirnar sem 

á að teninga. 

Takmarkaðan víddum 

var tiltæ k. 

Notendur geta bæ tt eins 

marga fjárhagsvíddir 

í analysis teninga. 

Greiningarteningarnir 

eru auðveldara að 

sérstilla. 

Skilgreina gregorískum 

dagatölum og bæ ta 

þeim við 

greiningarteningarnir 

sem víddir. 

SQL Server Business 

Intelligence 

Development Studio 

þurfti að breyta 

tímavíddinni og dagatal 

eiginleika. 

Dagatalið builder er 

notuð til að skilgreina 

þá. eiginleikar dagatals 

Breytingar 

á tímavíddinni og 

eiginleikar dagatals. 

einfaldaða er 

Bæ ta við fyrirtæ ki 

eininga, svo sem 

rekstrareiningarnar 

á listanum, 

framlegðarstöðvum og 

deildir í analysis 

teninga.  

Sjálfgefinna teninga 

geymd eru takmörkuð 

fyrirtæ ki víddir. 

Margar fyrirtæ ki víddir 

tekin með.  

Greiningarteningarnir 

eru auðveldara að 

sérstilla. 

Nota lag sem byggja 

sérstillingu. verk af 

analysis 

Ekki tiltæ kt Analysis verk eru 

vistaðar á AOT og lag 

sem byggja sérstillingar 

má flytja inn eða ú t. 

Sérstillingu er stilltur 

saman með ö llu þróun 

Microsoft Dynamics AX 

reynslu.  

 

Vefhluta við skiptayfirlits 

Skilalotan getur? 

er gert 

Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 

þ etta? mikilvæ gt 

Nota sjálfgefnar 

teninga. 

ODC skrár þurfti til að 

tengja í sjálfgefinn 

teninga. 

 

ODC skrár er ekki 

nauðsynlegt að tengjast 

Microsoft Dynamics AX 

2012 sjálfgefinna 

teninga. 

Sjálfgefinna teninga eru 

auðveldara að nota. 

Slice afkastavísa 

eftir tíma. 

Ekki tiltæ kt Hæ gt er að afkastavísa 

birt sliced eftir tíma.  

Með því að hæ gt sliced 

eftir tíma. 
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land/ svæ ð i samhengi  

í Microsoft Dynamics AX 2009 og fyrri ú tgáfum, lands -/ svæ ðisskilgreiningarlyklana voru notaðar til 
að virkja og birta lands -/ svæ ðisbundnar aðgerðir. Til að stjórna aðgerð það sem er til ráðstöfunar 

byggt á staðsetningu lögaðilans, Microsoft Dynamics AX 2012 notar lands -/ svæ ði sem tengist 
lögaðila aðalaðsetur. Til dæ mis ef aðsetrið lögaðilans er í kanada geta notendur sjá og vinna með 
kanada - bundnum aðgerðum. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsing 

Krafa Já 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð Allt 

Stakeholders Stjórnendur 

Tæ knilegar þeim sem taka ákvarðanir 

Innleið ingu hópmeðlimum 

ISVs/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

Nýju að gerð irnar  

Lands -/ svæ ðisbundnar aðgerðir eru nú  virkjaðar fyrir hvern lögaðila í staðinn reitsins fyrir hvert tilvik 
af Microsoft Dynamics AX. Þetta þýðir Sem eitt tilvik getur haft lögaðila í Þýskalandi, með þýsku - 
tilteknar aðgerðir virkjaðar en annan lögaðila gæ ti á viðeigandi með kanada fyrir ákveðnar 

staðsetningar einnig til virkjaðar aðgerðir, án mismunandi söfn af á aðgerðir hafa áhrif á öðrum 
lögaðilum. 

Land/ svæ ði samhengi einfaldar uppsetninguna, því fæ ribreytur eru ekki lengur nauðsynlegt að virkja 

lands -/ svæ ðisbundnar aðgerðir. Þessar aðgerðir eru óbeint virka eða óvirka byggðar á lögaðilans. 

Samanburð  í Dynamics AX 2009  

Lands -/ svæ ðisbundnar aðgerðir eru virkjaðar á annan hátt. 

 Birtingu á lands/svæ ðisbundnar aðgerð ir 

Birtingu á  lands -/ svæ ð isbundnar að gerð ir 

Skilalotan getur? er 

gert 

Microsoft Dynamics 

AX 2009 

Microsoft Dynamics 

AX 2012 

Hvers vegna er 

þ etta? mikilvæ gt 

Skoða lands -/ 
svæ ðisbundnar 
aðgerðir. 

Skilgreiningarlykla 
voru notaðar til að 
virkja og birta lands -/ 
svæ ðisbundnar 

aðgerðir 

Lands -/ 
svæ ðisbundnar 
aðgerðir eru virkjaðar 
á grundvelli 

staðsetningu 
aðalaðsetur fyrir 
lögaðila.  

Lands -/ 
svæ ðisbundnar 
aðgerð er og birta 
enablement. 

einfaldaða 

Frekari upplýsingar 

Fyrir frekari upplýsingar um afskriftir þess lands/svæ ðisskilgreiningarlyklana er að finna 
í Skilgreiningarlyklum lands/svæ ðis Tilkynning aðgerð ógilt í þessu fylgiskjali. 
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Skýrslur 

Microsoft®  SQL Server®  Reporting Services er helsta skýrslugerð svæ ðis fyrir tiltektarferlið gengur 
Microsoft Dynamics AX 2012. á sjálfgefinni staðsetningu skal haft í gátreiturinn - skýrslur sem eru sem 

fylgja með Microsoft Dynamics AX hefur verið breytt til að keyra á. platform Reporting Services 

Reporting Services sé byggist á þjóni og skýrslugerð platform sem veitir ítarlegt skýrslugerðarvirkni af 
ýmsum af gagnagjafa. Reporting Services felur í sér safn verkfæ ri í sem nota má til að stofna, stjórna 

og afhenda skýrslur og api sem forritara hæ gt að nota til að samþæ tta eða framlengja gögn og venju 
vinnslu í skýrslu. umsóknir Reporting Services verkfæ ri vinna innan Microsoft Visual Studio umhverfi 
og interoperate með Microsoft SQL Server verkfæ ri og íhluti. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Krafa Já 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð Allt 

Stakeholders Stjórnendur 

Tæ knilegar þeim sem taka ákvarðanir 

Innleið ingu hópmeðlimum 

ISVs/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

 

Nýju að gerð irnar  

á sjálfgefinni staðsetningu skal haft í gátreiturinn - skýrslur sem eru sem fylgja með Microsoft 

Dynamics AX hefur verið breytt til að keyra á. platform Reporting Services Microsoft Dynamics AX 
reporting framework hefur líka verið uppfæ rðar þannig að auðveldara að þróa nýjar skýrslur sem 

keyra á platform Reporting Services. 

Sé rstaka fjallað   

Skýrslur verða ekki uppfæ rðar úr Microsoft Dynamics AX 2009 í Microsoft Dynamics AX 2012. 
Microsoft Dynamics AX 2012 eru með hundruð sjálfgefin er ekki - gátreiturinn skýrslur sem hæ gt er að 
virkja og sérstilla. 

SQL Server Reporting Services - ský rslur í Microsoft Dynamics AX 2009 

þegar uppfæ rt er í Microsoft Dynamics AX 2012 eru fyrirliggjandi skýrslur Reporting Services eru 
afritaðar í Microsoft Dynamics AX 2012 - kerfið en eru ekki uppfæ rðar. Mæ lt er með að nota Reporting 

Services (sem fylgja með Microsoft Dynamics AX 2012) sem sniðmát og sérsniða það eftir þörfum.  

X + + ský rslur í Microsoft Dynamics AX 2009 

X + + skýrslugerð er sem verið er að ógilt í Microsoft Dynamics AX 2012. 

þegar uppfæ rt er í Microsoft Dynamics AX 2012, skýrslur sem byggðar eru á X + + skýrslugerð 
framework eru afritaðar í Microsoft Dynamics AX 2012 - kerfið en eru ekki uppfæ rðar. Mæ lt er með að 
nota Reporting Services (sem fylgja með Microsoft Dynamics AX 2012) sem sniðmát og sérsniða það 

eftir þörfum. 
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Samanburð  í Dynamics AX 2009  

Þessi aðgerð hefur breyst considerably þar sem Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 
2012 inniheldur breytingar á eftirfarandi: 

 Uppsetning 

 Að geyma skýrsluvirkjunaruppsetningu 

 Skýrslugerð framework 

Uppsetning 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Staðfesta að forkröfur 

séu uppsettar. 

Skilyrði isabel átti að 

vera handvirkt uppsett 

og staðfest. 

Verkfæ ri er hendi sem 

setur upp prerequisite 

sumar er hugbúnaði 

fyrir allar og staðfestir 

að forkröfur hafa verið 

uppfylltar. 

Uppsetningu ferli er 

einfaldaða og hæ gt er 

að gera úr skugga um 

að íhlutir 

viðskiptaupplýsinga 

hæ gt að setja upp. 

Setja upp SQL Server 

Reporting Services og 

Enterprise Portal 

á sérstökum þjóna án 

þess að þurfa að 

skilgreina Kerberos 

sannvottun. 

Kerberos sannvottun 

þurfti þegar SQL Server 

Reporting Services og 

Enterprise Portal voru 

settir upp í aðskildum 

þjóna. 

Kerberos sannvottun er 

ekki krafist. 

Uppsetningu. einfaldaða 

er vinnslu 

 

Að  geyma ský rsluvirkjunaruppsetningu 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Virkja skýrslur með 

Microsoft Windows 

PowerShell ™ 2.0. 

Microsoft Dynamics AX 

virkjun 

skýrslugerðarverks 

verkfæ ri var notuð til að 

virkja skýrslur. 

Windows PowerShell 2.0 

er notuð til að virkja 

skýrslur. 

Skýrsluvirkjun. 

einfaldaða er vinnslu 

Virkja skýrslur 

á mörgum tungumálum. 

þegar eina skýrslu, 42 

virkja afrit skýrslunnar 

voru virkjuð — einn fyrir 

hvert tungumál stutt af 

Microsoft Dynamics AX. 

Eina þegar skýrsla er 

starfræ kt er aðeins ein 

ú tgáfa skýrslunnar er 

starfræ kt er sjálfkrafa 

að og vinnur með öll 

tungumál stutt af 

Microsoft Dynamics AX. 

Skýrsluvirkjun ferli er 

fyrir aðlagir og 

einfaldaða fyrirtæ ki sem 

þarf stutt mörg 

tungumálum. 
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Skýrslugerð  framework 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Breyta fyrirspurnir 

í notkun hjá skýrslum. 

Ekki hæ gt að breyta 

fyrirspurnir notkun 

í SQL Server Reporting 

Services - skýrslur. 

Hæ gt er að breyta 

fyrirspurnir notkun 

í SQL Server Reporting 

Services - skýrslur. 

Hæ gt er að ganga úr 

skugga um að Microsoft 

Dynamics AX 

skýrslugerðar 

framework sem byggist 

á SQL Server Reporting 

Services uppfyllir. eftir 

Stofna sjálfvirkar 

skýrslur. 

Sjálfvirkar skýrslur voru 

búnir til með því að 

nota gamlan X + + 

skýrslugerð framework. 

Sjálfvirkar skýrslur eru 

búnar til með því að 

nota SQL Server 

Reporting Services 

rammann. 

Hæ gt er að ganga ú r 

skugga um að Microsoft 

Dynamics AX 

skýrslugerðar 

framework sem byggist 

á SQL Server Reporting 

Services uppfyllir. eftir 

Prenta skýrslur sem 

hluta af runu. 

Einungis skýrslur 

á grundvelli gamlan 

X + + skýrslugerð 

framework gæ ti verið 

prentuð sem hluta 

af runu. 

SQL Server Reporting 

Services - skýrslur hæ gt 

er að prenta sem hluta 

af runu. 

Hæ gt er að ganga úr 

skugga um að Microsoft 

Dynamics AX 

skýrslugerðar 

framework sem byggist 

á SQL Server Reporting 

Services uppfyllir. eftir 
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Skýrslu þ ró un 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

þeir fái aðgang að 

gögnum í skýrslu. 

AX - fyrirspurn, SQL DB, 

og OLAP - voru notaðar 

fyrir gagnaaðgang.  

AX - fyrirspurn er notað 

fyrir birtingaraðferð ir, 

svæ ðaflokka, og víddir.  

Gagnaaðgang og. bæ tt 

eru afköst  

 

Vinnslu rekstrargrunn 

fyrir gögnin í skýrslu. 

DataMethods og þeim 

stjórnað kótann voru 

notaðar. 

Skýrslugögnin veita 

(RDP) er notuð, sem 

styður flóknar 

viðskiptagrunni í X + + 

kóða. 

Gagnaaðgang og. bæ tt 

eru afköst 

.NET nota aðgerðir sem 

leyfa. 

.NET Business 

Connecter var notuð. 

Hæ gt er að stofna 

sérsnið ið þ jónustu og 

nota þ jónustuna úr 

skýrslu. 

Gagnaaðgang og. bæ tt 

eru afköst 

Skila mikið datasets. 

fljótlegra fyrir skýrslur 

DataMethods var notuð 

til að skila. DataTable 

IEnumerable og 

DataMethods < 

DataRow > eru notaðar 

fyrir stórar. datasets 

Gagnaaðgang og. bæ tt 

eru afköst 

Treysta á grunn fyrir 

sjálfvirkar 

tilkynningar um.  

öryggislykla og .NET 

RESX skrár voru notuð 

í stað inn fyrir AX - 

merkis. 

Sjálfvirk ú tbúa byggðar 

á ú tvíkkuðum 

gagnagerðum, AX merki 

í skýrslum, RTL sjálfvirk 

flipping, og lína - 

á fæ rslustigi. eru 

studdar endurbæ tur 

Stofnun skýrslum eru. 

einfaldaða  

Um á skýrslu endurbæ tt 

þróunarumhverfinu. 

X + + skýrslugerð 

framework og Visual 

Studio 2008 voru 

notaðar. 

Visual Studio 2010 er 

notaður fyrir viðbæ tur 

við sjá lfvirk hanna og 

Dundas myndrit. 

Auðvelt er til að finna 

forritara sem hafa .NET 

þróun við skilgreina eða 

breytt skýrslum. 

á charting hönnunin er 

ýtarlegri og skýrslur 

eru. á netinu 
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Fjá rhagsvíddir 

Fjárhagsvíddir eru gögn classifiers sem eru notuð við fjárhagsskýrslugerð. Auðkenna þæ r upplýsingar, 
eins og þæ r málefni, kostnaðarstað deild. Fjárhagsvíddir hafa breyst considerably þar sem Microsoft 

Dynamics AX 2009.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Krafa Conditionally krafist. Ef verið er að nota Þennan 
eiginleika í fyrri ú tgáfum, mun mikilvæ g 

breytingar hafa verið gerðar á hann og þá verður 
að endurskoða þessu efnisatrið i. 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð Allt 

Stakeholders Stjórnendur 

Tæ knilegar þeim sem taka ákvarðanir 

Innleið ingu hópmeðlimum 

ISVs/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

Nýju að gerð irnar  

Fjárhagsvíddir eru nú  auðveldara að uppfylla sem eru sniðnar að þörfum. Margar þæ tti gagna ferlið 
hafa verið aðlagir og einfaldaða og hæ gt er að skoða ítarlegri upplýsingar um fæ rslur og 
fjárhagsupplýsingum. 

Sé rstaka fjallað   

Valkostirnir eru skref á foruppfæ rslugátlistanum sem verður að klára áður en hæ gt er að uppfæ ra 
í Microsoft Dynamics AX 2012. í Microsoft Dynamics AX 2009, er hæ gt að stofna tegundir fjárhagslykla 

og fjárhagsvíddir fyrir hvert fyrirtæ ki. í Microsoft Dynamics AX 2012, aðallykilinn tegundir og 
fjárhagsvíddir sem eru stofnaðar er sameiginlegt og það megi nota með því að einhvern af lögaðilana 
sem eru settir upp í Microsoft Dynamics AX. Því skal velja aðallykilinn tegundir og 

fjárhagsvíddasamstæ ður sem hæ gt að deila milli lögaðila. 

Víddaráherslur hafa verið endurnefnt fjárhagsvíddasamstæ ður. Fjárhagsvíddasamstæ ður eru 
sameiginlegar öllum af lögaðilana sem eru settir upp í skjámyndinni lögaðilar. Fjárhagsvíddasamstæ ður 

í Microsoft Dynamics AX 2012 eru ekki þæ r sömu og víddasamstæ ðurnar í fyrri ú tgáfum Microsoft 
Dynamics AX. 

Samanburð  í Dynamics AX 2009  

Fjárhagsvíddir hafa breyst considerably þar sem Microsoft Dynamics AX 2009. víddir framework á fyrri 
ú tgáfum hefur verið fjarlæ gður og fjárhagsvíddir ramminn í Microsoft Dynamics AX 2012 er ný. 
Microsoft Dynamics AX 2012 inniheldur einnig breytingar á eftirfarandi: 

 Fjárhagsvíddir 

 Bókhaldslykla 

 Lykilskipulag 

 Reikningsvídd gildum fæ rslna eftir 

 Fjárhagsskýrslur og skýrslugerð 

 Greina teninga fjárhags 
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Fjá rhagsvíddir 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Bæ ta við Ó takmarkað 

fjárhagsvíddir. 

Notendur hæ gt að 

stofna ákveðinn fjö lda 

fjárhagsvíddir: 

 Sjálfgefin 3 

 7 notandi skilgreinir 

Notendur geta stofnað 

ótakmarkaðan fjö lda 

fjárhagsvíddir. 

Bókhald 

pöntunarrakningar og 

skýrslugerð getur verið 

að flóknari. 

Stofna fjárhagsvíddir 

auðveldara að. 

Fjárhagsvíddir voru 

stofnaðar, eitt í einu, 

með leiðsagnarforriti 

sem kölluðu á notanda 

að þýða og samstilla til 

víddarbreytingum taki 

gildi. 

Fjárhagsvíddir geta 

stofnað, með skjámynd 

er svipaður hátt önnur 

grunngögn uppsetning 

verkefna fer fram. 

Stofnun og notkun 

fjárhagsvíddir er 

auðveldara. 

Endurnefna. sjálfgefnar 

fjárhagsvíddir 

Fæ rslan er endurnefnd 

var sjálfgefnar 

fjárhagsvíddir þarf oft 

og flókinn það fá 

aðstoð. 

Notendur geta stofnað 

og endurnefna 

fjárhagsvíddir án 

aðstoðar frá því. 

Breyta sjálfgefnar 

fjárhagsvíddir auðvelt er 

og krefst ekki 

sérstillingum. 

Tengja fjárhagsvíddirnar 

sem á að einingar. 

þegar notendur vildi 

rekja fyrirliggjandi 

einingar, svo sem 

viðskiptamann, 

lánadrottinn eða svæ ði 

sem vídd, með þeim er 

einnig átti að skilgreina 

allar einingar tilvik sem 

fjárhagsvíddargildi. 

Notendur geta tengja 

fjárhagsvídd til einingar 

innan kerfisins og nota 

gildi eininga sem 

fjárhagsvídd. 

Nota fjárhagsvíddir er 

auðveldara. 

Skilgreinið 

dagsetningarbil fyrir 

fjárhagsvíddargildi. 

Notendur ekki tókst 

skilgreinið 

dagsetningarbil til að 

tilgreina hvenæ r gildi 

fjárhagsvídda gæ ti verið 

bókaðar eða innfæ rðar 

á fæ rslum. 

Tímabil er hæ gt að fæ ra 

inn í hverja fjárhagsvídd 

gildi. 

Eru nokkur viðbótar 

stýrir fyrir dagsetningu - 

verkþæ tti. 
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Bó khaldslykla 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Setja upp bókhaldslykil 

og til notkunar allir 

lögaðilar í fyrirtæ kinu. 

Bókhaldslykla voru sem 

eiga við eina lögaðila. 

Hæ gt er að nota sömu 

bókhaldslyklum fyrir 

marga lögaðila. 

Stofnun og notkun 

bókhaldslyklum er 

auðveldara. 

Lykilskipulag  

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Taka með fjárhagsvídd 

sem hluti í einni eða 

fleiri lyklaskipulag. 

Ekki tókst notendur vídd 

við eina eða fleiri 

víddarsamstæ ðum. 

Fjárhagsvídd hæ gt að 

taka þæ r með í eina eða 

fleiri lyklaskipulag. 

Nota fjárhagsvíddir er 

auðveldara. 

Setja upp lykilskipulag 

auðveldara að. 

Uppsetningarferli 

á lykilskipulag var 

flóknar og áskilinn 

nokkur þrep við að 

ljúka. 

Uppsetningarferli 

á lykilskipulag er og 

fjö ldi skrefanna skylda 

að gera það er 

minnkað. 

Skilgreina 

á lykilskipulag er 

auðveldara. 

Skoða gilda dagsetningu 

tímabils fyrir víddargildi 

samsetningu. 

Engin dagsetning tiltæ k 

fyrir var afmörkun sjá 

notenda þegar 

víddargildi samsetningu 

gæ ti verið notuð 

í fæ rslu. 

á virka dagsetningu 

afmörkun er hæ gt að 

fæ ra inn í hnút af 

lykilskipulag. 

Eru nokkur viðbótar 

stýrir fyrir dagsetningu - 

verkþæ tti. 

Skoða krafist víddir. Allar víddir voru birtist 

notanda á hverjum 

tíma, með engu visual 

kenni vídd sem þarf að 

vera fylltir ú t. 

Notendur geta 

skilgreina 

ótakmarkaðan fjö lda 

lyklaskipulag. Notandi 

getur ú thluta afmörkun 

aðallykils sem númer 

á lykilskipulag, en hver 

sett tilvik getur aðeins 

að vera ú thlutuð einn 

reikning. 

Gögnin ferlið. bæ tt er 

 
 

Reikningsvídd gildum fæ rslna eftir 

Skilalotan getur? 

er gert 

Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 

þ etta? mikilvæ gt 

Fæ ra inn aðallykilinn 

tölustafi og víddir 

í sömu staðsetningu. 

Víddir voru birt og fæ rð 

inn í aðskildum flipa, 

stæ rri flæ ð is almennra 

gagnafæ rslu. 

Hæ gt er að nota nýja 

reikningsnúmerið 

innfæ rslustýringu til að 

fæ ra inn aðallykil og 

vídd í sömu 

staðsetningu. 

Gögnin ferlið. bæ tt er 
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Fjá rhagsskýrslur og ský rslugerð  

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Prenta fjárhagsskýrslur 

til að Microsoft®  Excel® . 

Notendur ekki var hæ gt 

að prenta 

fjárhagsskýrslur 

í Microsoft Excel. 

Notendur geta prenta 

fjárhagsskýrslur 

í Microsoft Excel. 

Notendur geta nota alla 

á aðgerðum í Microsoft 

Excel. 

 

Greina teninga fjá rhags 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Skoða nákvæ mar 

fjárhagsvíddir. 

Aðeins þremur 

sjálfgefnar víddir voru 

tiltæ kir til greiningar 

í teninga. 

Allar víddir sem stofnuð 

eru innan Microsoft 

Dynamics AX eru tiltæ k 

innan fjárhagslegar 

teninga. 

Hæ gt er að 

fjárhagsgreiningu 

ítarlegra. 

 

Frekari upplýsingar 

Nánari upplýsingar um fjárhagslegar víddir er að finna í hvíta pappír Virkjun á lykilinn og fjárhagsvíddir 
Framework fyrir Microsoft Dynamics AX 2012 umsóknir með heitinu   

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213133&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213133&clcid=0x409
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Fjá rhagsá æ tlunar - og fjá rhagsá æ tlunarstý ringu  

í Microsoft Dynamics AX 2009 er fjárhagsáæ tlun. upplýsingar aðallega var Microsoft Dynamics AX 
2012 eru fjárhagsáæ tlunarstýringar fjárhagsáæ tlunar - og almennum biðröðum lausnir og opinberra 

fyrirtæ kja. Fæ rslur fjárhagsáæ tlunarskráar hafa skipt ú t fjárhagsáæ tlun töflur og eru tiltæ kar 
í verkflæ ði sem hæ gt er að nota vegna leiðarinnar. og skoða 

Fjárhagsáæ tlunarstýring er ferli sem skjáir áæ tlun, og sem geta gefið svörun um framboð á við að 

umbreyta fjármagni mismunandi fæ rslur fjárhagsáæ tlunarskráar, bókhaldsdagbókum og upprunaskjöl 
t. d. innkaupapantanir og reikninga. Þótt fjárhagsáæ tlunar - og fjárhagsáæ tlunarstýringu eru 
mikilvæ gar fyrir öll fyrirtæ ki sem vill stjórna ú tgjöldum eru þæ r á vegum hins opinbera þar sem þeirra 
er oft áæ tlanir í enacted lögum og ekki er hæ gt að auðvelt að farið er upp fyrir eða endurskoðuð. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Krafa Valfrjálst. Er eða ekki á þessum möguleikum allt 
eftir því hvernig rekstur rekstur.  

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð  Enterprise Portal (analyst \ 
fjárhagsáæ tlunarstjóra) hlutverkamiðstöð 

 Fjárhagsáæ tlanir 

 Opinberi geirinn 

Stakeholders Stjórnendur 

Tæ knilegar þeim sem taka ákvarðanir 

Innleið ingu hópmeðlimum 

ISVs/forritara 

Viðskiptaaðilar 

 

Nýju að gerð irnar  

Fæ rslur í fjárhagsáæ tlunarskrá voru nú notuð til að mynda fjárhagsáæ tlanir og veita endurskoðun 

á fjárhagsáæ tlun - tengda verkþæ tti. Fæ rslur fjárhagsáæ tlunarskráar hæ gt er að flokkaða eftir 
fæ rslugerð, eins og breytingar -, flutnings - og upprunalega fjárhagsáæ tlun, þannig að fljótlegt er að 
átta sig á venslum áæ tlun hefur breyst. Verkflæ ði tryggt að fæ rslur fjárhagsáæ tlunarskráar undergo 

endurskoðunarferli. Fyrirliggjandi Microsoft Dynamics AX 2009 fjárhagsáæ tlun fæ rslur eru breytt 
í fæ rslur fjárhagsáæ tlunarskráar í Microsoft Dynamics AX 2012.  

Fjárhagsáæ tlunarstýringu byggist í fjárhagnum fyrir lögaðila og geta verið skilgreindir sem notanda til 
að fylgjast með áæ tlanir og til að gera athugasemdir um ráðstöfunarbirgðir inneign. Notendur geta 

skilgreina ú treikninginn sem ákvarðar tiltæ kt fjármagn fjárhagsáæ tlunar og tilgreina víddir og 
víddargildi, óháð reikningum aðallykil fyrir fjárhagsáæ tlunarstýringu.  

Sé rstaka fjallað   

Þrír kerfið skilgreiningar fyrir fjárhagsáæ tlunar - og fjárhagsáæ tlunarstýringar: 

 B asic skilgreiningu veitir fæ rslur í fjárhagsáæ tlunarskrá og. verkflæ ð i 

 ítarlega skilgreiningu bæ tir fjárhagsáæ tlunarstýringu. 

 Opinbera skilgreiningu bæ tir og apportionment bráðabirgða. fæ rslur fjárhagsáæ tlunarskráar 
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Samanburð  í Dynamics AX 2009  

Þessi aðgerð hefur breyst considerably þar sem Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 
2012 inniheldur breytingar á eftirfarandi: 

 analyst/ fjárhagsáæ tlunarstjóra hlutverkamiðstöð 

 Fjárhagsvíddir fyrir fjárhagsáæ tlunarstýringar fjárhagsáæ tlunar - og 

 Gengisgerð fjárhagsáæ tlunar og gengi 

 Fjárhagsáæ tlunarlíkön 

 Ferli fjárhagsáæ tlunar 

 Skilgreining fjárhagsáæ tlunarstýringar 

 Fjárhagsáæ tlunarstýringu í upprunaskjalanna og bókhaldsdagbókum 

 Fæ rslur í fjárhagsáæ tlunarskrá 

 Verkflæ ði fyrir fæ rslur í fjárhagsáæ tlunarskrá 

 Flutningsreglur áæ tlunar 

 Fjárhagsáæ tlunarfæ rslum, ú thlutun og endurtekningar 

 Fjárhagsáæ tlunarskýrslur og fyrirspurnir 

 Vefþjónustur viðmót fyrir fæ rslur í fjárhagsáæ tlunarskrá 

Analyst/ fjá rhagsá æ tlunarstjó ra hlutverkamið stö ð  

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Framkvæ ma algeng 

verkefni og skoða 

algengum skjámyndum 

og skýrslna af 

einum stað. 

Ekki tiltæ kt Fjárhagsáæ tlun 

stjórnendur geta opnað 

yfirleitt notað 

skjámyndum, 

upplýsingakassa, gröf 

skýrslur, verkþæ tti og 

vinnuliða sem þæ r að 

ljúka daglegum verkum 

og tekið upplýstar 

ákvarðanir. 

Lykill skjámyndum og 

upplýsingar eru 

sameinaðar í einum 

stað. 

 

Fjá rhagsvíddir fyrir fjá rhagsá æ tlunarstý ringar fjá rhagsá æ tlunar - og 

Skilalotan getur? 

er gert 

Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 

þ etta? mikilvæ gt 

Velja fjárhagsvíddir 

í bókhaldslykils fyrir 

fjárhagsáæ tlun. 

Aðeins takmörkuð fjö lda 

fjárhagsvíddir hefur 

verið gefið upp. 

Notendur geta þau séu 

með eða án tilteknar 

víddir, þar á meðal 

aðallykla, 

í fjárhagsáæ tlun. 

Fjárhagsáæ tlun og 

reikningsnúmer fæ rslu 

eru auðveldara. 

Velja víddir ú r 

lykilskipulag 

í bókhaldslykils fyrir 

fjárhagsáæ tlunarstýri

ngu. 

Á æ tlunin var til staðar 

á aðal lyklastigi með því 

með möguleikanum 

á að bæ ta. víddir 

Notendur geta tilgreini 

víddargildi til að halda 

áæ tlunarupphæ ðir, 

óháð tilteknar þeirra 

notkun í aðallyklum. 

Velja tilteknar víddir, 

þar á meðal aðallykla, 

til 

fjárhagsáæ tlunarstýring 

er sveigjanlega.  
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Gengisgerð  fjá rhagsá æ tlunar og gengi  

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Stofna gengisgerð 

fjárhagsáæ tlunar og 

tengdan gengi. 

Ekki tiltæ kt Notendur geta 

skilgreina gjaldmiðli 

pairs og tengja gengi 

með sjálfgefnum 

gengisgerð 

fjárhagsáæ tlunar fyrir 

fjárhag. 

Stofnun og viðhald 

gengi sérstaklega fyrir 

áæ tlun er auðveldara. 

 

Fjá rhagsá æ tlunarlíkö n 

Skilalotan getur? 

er gert 

Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 

þ etta? mikilvæ gt 

Auðkenna áæ tlun með 

því að tengja hann við 

áæ tlunarlíkan. 

áæ tlunarlíkön voru 

notaðar til að auðkenna 

áæ tlanir. 

áæ tlunarlíkön nota má 

til að greina áæ tlanir. 

Flokkunar á fæ rslur 

fjárhagsáæ tlunarskráar 

sem auðkennir áæ tlanir, 

og ú thluta 

fjárhagsáæ tlunarferli 

eru auðveldara. 

Altæ krar líkön skipulag 

fjárhagsáæ tlanir og. 

spár fjárhagsáæ tlunar 

þróa 

áæ tlunarlíkön var 

notaður við. spár og 

hermun 

áæ tlunarlíkön hæ gt að 

nota fyrir hermun 

og. spár 

Hæ gt er að keyra þæ r 

samtímis og bera 

saman. spár 

fjárhagsáæ tlunar 

Byggja flóknar 

áæ tlunarlíkön með því 

að nota undirlíkön fyrir 

skipulagningu og 

skýrslugerð. 

áæ tlunarlíkön og 

undirlíkön voru notaðar 

til að steypa saman 

fjárhagsáæ tlunarupphæ

ðum. 

Undirlíkön getur táknað 

deilda eða ýmsum 

annars fyrirtæ kis. 

einingar 

Gerð fjárhagsáæ tlunar 

og ú tbúa skýrslur með 

sameina. sveigjanlega 

stöður eru  

 

Ferli fjá rhagsá æ tlunar 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Stofna tímabil 

fjárhagsáæ tlunar við 

eina eða fleiri 

fjárhagsáæ tlunarferli 

sem hæ gt er að nota 

hana á milli lögaðila. 

Ekki tiltæ kt Notendur geta varpa 

tímabil 

fjárhagsáæ tlunar til að 

reikningsárið eða 

tilgreindur er fjö ldi 

reikningstímabila sem 

hver ferli 

fjárhagsáæ tlunar 

stendur fyrir. 

Fjárhagsáæ tlunarstýring

ar fyrir taka má upp 

hluti af reikningsárið 

eða einn eða fleiri 

fjárhagsárs. 
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Skilgreining fjá rhagsá æ tlunarstý ringar 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Skilgreina fæ ribreytur 

og víddir fyrir 

fjárhagsáæ tlunarstýringu. 

Ekki tiltæ kt víddir og sjá lfgefnar 

fæ ribreytur fyrir 

fjárhagsáæ tlunarstýring

u eru skilgreindar 

á einum stað.  

Fjárhagsáæ tlunarstýring

ar. miðstýrðar valkostir 

eru 

Veljið sjálfgefna 

heimildir til að fara fram 

úr fjárhagsáæ tlun fyrir 

notendaflokka. 

 

Ekki tiltæ kt Notendur geta ú thluta 

valkosti fyrir 

notendahópum við 

heimila eða hindra 

yfirú threyfing úr 

fjárhagsáæ tlun og 

upprunaskjölum. 

bókhaldsdagbókum 

Meðhöndlun 

yfirú threyfing úr 

fjárhagsáæ tlun fyrir 

tiltekna notendaflokka. 

sveigjanlega er 

 

Skilgreina ú treikninga 

fyrir tiltæ kt fjármagn 

fjárhagsáæ tlunar. 

Ekki tiltæ kt notendur geta ákveðið 

upphæ ðirnar sem eru 

dregin og fyrir 

ú treikninginn sem 

ræ ður tiltæ kum 

áæ tlanir inneign.  

Sérstillingu úr 

ú treikningunum fyrir 

tiltæ ka fjárhagsáæ tlun. 

einfaldaða er fjármagn 

Á kvarða 

upprunaskjalanna og 

bókhaldsdagbók 

fjárhagsáæ tlunarstýringar. 

 

Ekki tiltæ kt Athugun 

á fjárhagsáæ tlun hæ gt 

að nota fyrir 

upprunaskjöl og lykli 

fæ rslubæ kur í haus 

pöntunar eða línu 

birgðafæ rslu. 

Vinnslu í tilgreindum 

upprunaskjalanna og 

bókhaldsdagbæ kur er 

stjórnað. 

Ú thluta 

fjárhagsáæ tlunarlíkönum 

til fjárhagsáæ tlunarferla 

og tímabil 

fjárhagsáæ tlunar. 

Ekki tiltæ kt Notendur geta innleiða 

eina eða fleiri 

áæ tlunarlíkön og, 

fjárhagsáæ tlunarferli 

Þannig Til dæ mis 

skattalegrar 

áæ tlunarlíkan útgjalda 

starfsemi og 

áæ tlunarlíkani geta að 

nota fyrir 

fjárhagsáæ tlunarstýringu. 

Virkjun. sveigjanlegar 

áæ tlanir eru 

Skilgreina reglur 

fjárhagsáæ tlunarstýringar. 

Ekki tiltæ kt notendur geta tilgreina 

reglur um tilteknar 

víddir eru heimildir til 

að fara fram úr 

fjárhagsáæ tlun, og 

fæ ribreytur.  

Skilgreining víddargildi 

og fæ ribreytur fyrir 

fjárhagsáæ tlunarstýring 

er sveigjanlega. 

Velja aðallykla fyrir 

fjárhagsáæ tlunarstýringu. 

Ekki tiltæ kt þegar aðallyklinum er 

Ekki Verið valinn sem 

vídd 

fjárhagsáæ tlunarstýringar 

geta notendur velja 

ákveðna aðallyklar eru 

stofnaðir fyrir 

staðfesting á reglum 

fjárhagsáæ tlunarstýringar. 

Auðveldara að innleiða 

fjárhagsáæ tlunarstýringu 

fyrir víddir og 

aðallyklum. 
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Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Skilgreina 

fjárhagsáæ tlunarflokka.  

Ekki tiltæ kt Notendur geta settUpp 

fyrir athugun 

á fjárhagsáæ tlun pooled 

víddir af gerðinni og. 

Virkjun á 

fjárhagsáæ tlunarstýringu 

fyrir víddir og 

víddargildi. 

Sveigjanlega er 

Breyta, virkja, 

endurheimta og breyta 

í skilgreiningu 

fjárhagsáæ tlunarstýringar. 

Ekki tiltæ kt Notendur geta stjórna 

virka skilgreining 

fjárhagsáæ tlunarstýringar 

og breyta. drög 

Innleið ingu og stjórnun 

fjárhagsáæ tlunarstýringar. 

einfaldaða eru 
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Fjá rhagsá æ tlunarstý ringu í upprunaskjalanna og bó khaldsdagbó kum 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Keyra athuganir 
á fjárhagsáæ tlun þegar 
lína vörur eru fæ rðar 
inn er eða fresta 
fjárhagsáæ tlun hafi þar 
til aðgerð eins og 
samþykki, er 
á upprunaskjalinu. 

Ekki tiltæ kt Uppruna skjölum fela 
í sér innkaupabeiðnir, 
innkaupapantanir, 
reikninga lánardrottna 
ferðabeiðnir og 
kostnaðarskýrslur. 

Yfirú threyfing úr 
fjárhagsáæ tlun er 
stjórnað eða. greina 

Keyra athuganir 
á fjárhagsáæ tlun þegar 
hvern almennan 
fæ rslubókarlínan er 
fæ rð eða fresta 
fjárhagsáæ tlun hafi þar 
til fæ rslubókin er bókuð. 

Ekki tiltæ kt Bókhald fæ rslubæ kur 
innihalda daglegar 
fæ rslubæ kur, 
ú thlutunarbæ kur, 
kostnaðarbókum verka 
og fæ rslubæ kur eigna. 

Yfirú threyfing úr 
fjárhagsáæ tlun er 
stjórnað eða. greina 

 

Fæ rslur í fjá rhagsá æ tlunarskrá  

Skilalotan getur? 

er gert 

Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 

þ etta? mikilvæ gt 

Nota fæ rslur 

fjárhagsáæ tlunarskráar 

eru og mynda. gera 

verkáæ tlanir 

Fjárhagsáæ tlun töflur 
veitt föst geymslu. 
fæ rslur fyrir 

Notendur geta 
skilgreina einn eða fleiri 
kóta fyrir eftirfarandi 
áæ tlunarfæ rslu: fyrir 
upprunalega 
fjárhagsáæ tlun, flytja, 
fjárú thlutunar, 
breytingar, áæ tluð 
fjárú thlutun, yfirfæ rðar, 
verk, eignir 
eftirspurnarspá framboð 
spánni, apportionment 
(hið opinbera) og 
bráðabirgða 
fjárhagsáæ tlun (hið 
opinbera). 

Notendur geta fylgjast 
með, og flokka 
endurskoðun. fæ rslur 
fjárhagsáæ tlunarskráar  

Nota 

fjárhagsáæ tlunarspám 

fæ rslugerðir þegar spár 

fjárhagsáæ tlunar fluttar 

í fjárhag. 

Notendur ekki tókst 
rekja flutning á áæ tlun 
úr subledgers í fjárhag.  

Notendur geta flytja 
spár fyrir verk, eignir 
eftirspurnarspár 
(birgðir) er og 
birgðaspár (birgðir 
innkaup).  

Senda spár. einfaldaða 
er fjárhag 

Fyrir opinbera skal nota 

bráðabirgða 

fjárhagsáæ tlanir og 

apportionment áæ tlanir.  

Ekki tiltæ kt Notendur geta 
skilgreindir kótar fyrir 
apportionment og 
bráðabirgða. fæ rslur 
fjárhagsáæ tlunarskráar 

á vegum hins opinbera 
hæ gt að nota 
bráðabirgða áæ tlanir 
fyrir 
fjárhagsáæ tlunarstýringu 
og apportion þáttur. 
samþykktrar 
fjárhagsáæ tlunar 

Stofna 

bókunarskilgreiningar 

fyrir fæ rslur 

í fjárhagsáæ tlunarskrá. 

Ekki tiltæ kt þegar fæ rslur 
fjárhagsáæ tlunarskráar 
eru unnin eru 
bókunarskilgreiningar 
hæ gt að stofna fæ rslur 
fyrir fleiri. 

Fæ rslur 
fjárhagsáæ tlunarskráar er 
sjálfkrafa bókaður 
í fjárhag. 
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Verkflæ ð i fyrir fæ rslur í fjá rhagsá æ tlunarskrá  

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Setja upp 

áæ tlunarfæ rslu 

verkflæ ði. 

Ekki tiltæ kt Fæ rslur 

fjárhagsáæ tlunarskráar 

tengjast verkflæ ði eru 

sjálfkrafa vísað til 

skoðunar. 

Leið og yfirferð fæ rslur 

í fjárhagsáæ tlunarskrá 

voru auðveldara. 

 

Flutningsreglur á æ tlunar 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Skilgreina 

flutningsreglur 

fjárhagsáæ tlunar. 

Ekki tiltæ kt Flutningsreglur 

fjárhagsáæ tlunar 

ákvarða hvenæ r 

fjárhagsáæ tlunarfæ rslu

m milli vídda getur átt 

sér stað. 

Fjárhagsáæ tlunarfæ rslum 

er stýrt. 

 

 

Fjá rhagsá æ tlunarfæ rslum, ú thlutun og endurtekningar 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Flytja 

fjárhagsáæ tlunarupphæ

ðir.  

Ekki tiltæ kt þegar kveikt er á 

fjárhagsáæ tlunarstýringu 

geta notendur flytja 

fjárhagsáæ tlunarupphæ

ðir meðan fæ ra inn 

aðrar fæ rslur 

fjárhagsáæ tlunarskráar 

eða þæ r geta flytja 

upphæ ðir 

fjárhagsáæ tlana úr 

upprunaskjalanna og 

bókhaldsdagbæ kur.  

Fjárhagsáæ tlun er flutt. 

sveigjanlega 

upphæ ðir eru 

Ú thluta fjármagn úr 

fjárhagsáæ tlun eftir 

vídd eða tímabili.  

Aðeins tókst notendur 

fjármagn ú thluta eftir 

tímabili eða vídd 

í áæ tlaðrar fæ rslu. 

Notendur geta skipta 

mismuni 

áæ tlunarupphæ ð 

í víddargildi eða 

fjárhagstímabil með því 

að nota eina fæ rslu.  

Stofna 

úthlutunarfæ rslur 

fjárhagsáæ tlunar. er 

auðveldara 

Fæ ra inn 

endurtekningarmynstur 

fyrir fæ rslur 

í fjárhagsáæ tlunarskrá.  

Stofna ítrekuð tókst 

notendur kostnað. 

fjárhagsáæ tlunar 

Notendur geta stofna 

ítrekuð. fæ rslur 

fjárhagsáæ tlunarskráar  

Stofna endurtekna 

fæ rslur 

fjárhagsáæ tlunarskráar 

er auðveldara. 
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Fjá rhagsá æ tlunarský rslur og fyrirspurnir 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Nota skýrslur og 

fyrirspurnir til að skoða 

fæ rslur 

í fjárhagsáæ tlunarskrá, 

talnagögn 

fjárhagsáæ tlunarstýring

ar og áæ tlun inneign. 

 

Raun eða V. 

fjárhagsáæ tlunarskýrslu 

var tiltæ k. 

Notendur geta sett 

fæ ribreytur til að raða 

og flokka 

áæ tlunargögnum 

í eftirfarandi skýrslum 

og: fyrirspurnir 

 Skýrsla um tiltæ kt 

fjármagn úr 

fjárhagsáæ tlun 

 Raun eða V. 

fjárhagsáæ tlunarský

rslu og fyrirspurn 

 Skýrsla um 

upplýsingar 

fjárhagsáæ tlunar 

 Fyrirspurn um 

talnagögn 

fjárhagsáæ tlunarstýr

ingar 

Notendur geta skoðað, 

greina fylgjast með, 

endurskoðun tiltæ ka 

fjárhagsáæ tlun 

upphæ ðir raunverulegt 

miðað við áæ tlaðar, 

ú tgjöld fæ rslna og 

talnagögn 

fjárhagsáæ tlunarstýring

ar. 

 

Vefþ jó nustur við mó t í fæ rslur fjá rhagsá æ tlunarskrá ar 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Til að stofna, sæ kja og 

uppfæ ra fæ rslur 

fjárhagsáæ tlunarskráar 

úr forrit þriðja aðila 

Ekki tiltæ kt Notendur geta bú ið til 

og flytja inn XML fyrir 

fæ rslur 

fjárhagsáæ tlunarskráar.  

Fæ rslur 

fjárhagsáæ tlunarskráar 

sem voru stofnaðar við 

ytri fjárhagsáæ tlunar 

verkfæ ri formulation. 

 

Frekari upplýsingar 

ítarlegri upplýsingar um fjárhagsáæ tlun er að finna í hvíta röðum með heitinu Innleið ir 

fjárhagsáæ tlunarstýringu Framework fyrir Microsoft Dynamics AX 2012 umsóknir og Virkjun 
á fjárhagsáæ tlun Microsoft Dynamics AX 2012 umsóknir.   

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213130&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213130&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213129&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213129&clcid=0x409
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Fjá rhags - og línur undirfjá rhags og dreifingar  

Dreifingu fjárhagsupphæ ða og fæ rslur undirbókar eru foundational stykki af nýja. framework bókhald 
Dreifingu fjárhagsupphæ ða virkja notanda til að tilgreina hvernig upphæ ðir á upprunaskjal áhrif stöðu 

lykla, svo sem fjárhagslykla í fjárhag eða verk. Er fæ rsla í undirbók er stofnuð fyrir bókhaldsfæ rsla 
upprunaskjals. Sem undirbókarfæ rslan er eftir í og undirfjárhags áður en hæ gt að forskoða það 
upprunaskjal er skráð.  

Með að fæ rslur undirbókar, og afkastageta betrumbæ tt summarization regla getur að vera skilgreind 
fyrir millifæ rslu á fæ rslur undirbókar yfir í fjárhag. Millifæ rslunni hæ gt er að skilgreina eða samstillt er 
bú ið að áæ tla ósamstillt. í flutningnum notandi hefur einnig valkosturinn leggja á saman fæ rslur 
í undirbók fyrir svipaða upprunaskjöl til að minnka magnið gagna í fjárhag. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Krafa Valfrjálst. Er eða ekki nota þessa aðgerð allt eftir 
því hvernig rekstur rekstur. Aðgerðin nýtist alltaf 

virkur en ef fyrirtæ kið krefst engra eru breytingar 
á sjálfgefna fjárhagslykla er hæ gt að velja að ekki 
nota þessa aðgerð. 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð  Innkaup og uppruni  

 Viðskiptavinir  

 Viðskiptavinir 

 Ferðalög og kostnaður  

Stakeholders Stjórnendur 

Tæ knilegar þeim sem taka ákvarðanir 

Innleið ingu hópmeðlimum 

ISVs/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

 

Nýju að gerð irnar  

Skrá áður en upprunaskjal er hæ gt að forskoða bókhaldsfæ rsla til að staðfesta að upphæ ðirnar verið 

er að skráðar til að rétta fjárhagslykla. Í yfirlit yfir bókhaldsfæ rsla er kallað fæ rslu í fæ rslubók 
undirfjárhags. 

Ekki er hæ gt að breyta fæ rslur undirbókar beint. Til að breyta fæ rslur undirbókar þarf að leiðrétta 
dreifingu á fjárhagsupphæ ðum, bókunarreglu eða bókunarskilgreiningar. Dreifingu fjárhagsupphæ ða 

eru notaðar til að tilgreina hvernig upphæ ð er gert ráð fyrir, s. s. hvaða tekjur og kostnað fjárhagslykil 
upphæ ð er bókað í í fjárhag. Aðal upplýsingar um dreifingar á fjárhagsupphæ ð er 
á upprunaskjalslínunni og fjárhagslyklinum fyrir viðkomandi upphæ ð dreift.  

Ef um eru algengir mynstur sem notað er til að dreifa upphæ ðum á upprunaskjal er hæ gt að nota 
sniðmát af prósentutölu og víddarsamsetningar. Upplýsingarnar í sem sniðmát eru notuð til að stofna 
dreifingu á fjárhagsupphæ ð fyrir upphæ ðir í upprunaskjalslínu. 
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Sé rstaka fjallað   

 Ekki er hæ gt að skipta dreifingu á fjárhagsupphæ ð fyrir vörur í birgðum eða eignir. 

 Fyrirliggjandi bókunarreglur eru notaðar svo til viðbótar er ekki krafist. 

 Hæ gt er að setja upp og ósamstillt. valkostir summarization 

 Nýja orðalisti er notaður í Microsoft Dynamics AX 2012 eins og sýnt er í eftirfarandi töflu.  

Microsoft 
Dynamics 

AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 

2012 

Skilgreining 

Bóka 

Skrá 
Að skrá skráðar, viðskiptatilvik í fæ rslubók 

undirfjárhags. 

Bóka 

Til að skrá peningalegt virð i economic kótar 

fyrir menntun og hæ fi atvikinu í tiltekinn lykil, 
til þess að taka saman og endurflokkun 
almennt og dótturfyrirtæ ki fæ rslubókarlykils 
fæ rslur í almennt og fjárhagslykils 

dótturfyrirtæ kis fæ rslur. 

Fæ rsla 

Upprunaskjal 
Frumfæ rsla sem evidences tilvik einnar eða 

fleiri. viðskiptatilvik 

Bókarfæ rslu Skráning., viðskiptatilvik 

Fæ rsla 
Er fÉ lag eða efnisleg economic exchange 
aðgerð. 

 

Samanburð  í Dynamics AX 2009  

Og dreifingu á fjárhagsupphæ ð fæ rsla í undirbók aðgerðir eru nýtt í Microsoft Dynamics AX 2012 og 
hefur verið ú tfæ rð í eftirfarandi upprunaskjöl: 

 Innkaupabeiðnir 

 Innkaupapantanir 

 (innhreyfingarskjöl afurða sem kallast áður) fylgiseðla innkaupapöntunar 

 Reikningar frá lánardrottni 

 Reikningar með frjálsum texta 

 Ferðabeiðnir 

 Kostnaðarskýrslur 
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Dreifingu fjá rhagsupphæ ð a og fæ rslur undirbó kar 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Forskoða 

bókhaldsfæ rsla 

upprunaskjals áður en 

skráningu hana 

í undirfjárhags það og 

fluttar í fjárhag. 

Vandamál kom upp 

þegar hún var 

takmörkuð sýnileika 

hvaða hafi verið skráðar 

og flutt yfir í fjárhag. 

Fullt bókhaldsfæ rsla 

birtist í alla gjaldmiðla 

áður en er skráð og flutt 

yfir í fjárhag. 

Lok tímabils með 

leiðréttingar fæ rslubók 

eru í lágmarki. 

Nota sniðmát til að 

skilgreina dreifingu 

fjárhagsupphæ ða. 

Ekki tiltæ kt Sniðmát er hæ gt að 

stofna fyrir gildi 

fjárhagsvídda, en ekki 

aðallykilinn, til að stofna 

dreifingu 

á fjárhagsupphæ ð. 

Gagnafæ rsla skiptir. 

einfaldaða  

Dreifa upphæ ð með því 

að nota mismunandi 

ú thlutun til viðbótar. 

Ekki tiltæ kt Upphæ ð hæ gt er að 

dreifa eftir upphæ ð, 

eftir prósentum, 

í magni, eða jafnt. 

Notandi getur skilgreina 

ú thlutun stuðull sem er 

notuð til að dreifa 

upphæ ð. 

Hafa þann sveigjanleika 

að geta skilgreina runu 

fyrir hverja gerð 

upprunaskjals þannig að 

hæ gt er að flytja 

í fjárhag. 

Keyrslur voru tiltæ kir en 

átti að vera ú thlutað 

handvirkt við hvern 

upprunaskjalinu. 

Runuvinnslur eru 

sjálfkrafa stofnuð eða 

skilgreind af notanda, 

og eru tengd sjálfvirkt 

við upprunaskjal 

gerð inni. 

Vinnslu er frestað til að 

maximize. 

responsiveness Þess 

vegna gagnafæ rsla 

skiptir fljótlegra. 

Skilgreina hvernig 

upphæ ðin á einni 

upprunaskjalslínunni 

hæ gt á fleiri en einum 

fjárhagslykli. 

Ekki tiltæ kt Notendur fái ekki að 

fæ ra inn rakningarkenni 

upprunaskjalslínu fyrir 

hvert einingu. Þess 

í stað er ein lína er bú in 

til og dreifingar 

á fjárhagsupphæ ð. sé 

dreift 

Aðgerðir, ekki bókhaldi, 

ákvarðar hvernig 

upprunaskjal eru 

skráðar.  

Skilgreina dreifingu 

fjárhagsupphæ ða 

í upprunaskjalinu. 

uppstreymis 

Ekki tiltæ kt Dreifingu 

fjárhagsupphæ ða 

skilgreind 

í innkaupabeiðni eru 

notaðar til að ákvarða 

dreifingu 

á fjárhagsupphæ ð fyrir 

allar skjöl á niðurleið 

(innkaupapantanir, 

innhreyfingarskjölum 

afurða og 

lánadrottnareikninga.) 

Rétta meðlim 

verkefnateymisins 

skilgreinir hvernig er á, 

ef engin samsvörun 

finnst og gert ráð fyrir 

því að nota í lifecycle 

af., viðskiptatilvik 

Styðja ú treikning fyrir 

mf - fæ rslum. 

Bókhald fyrir 

samstæ ðu - fæ rslur 

hafi verið aðeins tiltæ k 

í fæ rslubæ kur. 

Ef upprunaskjal styður 

fæ rslur innan fyrirtæ kis, 

viðeigandi vegna til/ frá 

lykli eru stofnaðar 

fæ rslur á fæ rslu 

í fæ rslubók 

undirfjárhags. 

Viðeigandi bókhald 

innan samstæ ðu því 

fæ rslur eru stofnuð fyrir 

allar upprunaskjalsins 

sem styður mf - 

fæ rslum. 
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Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Samþæ tta dreifingu 

fjárhagsupphæ ða og 

verkefna. 

Ekki tiltæ kt Upprunaskjöl sem 

styðja hæ gt að nota 

verkbókhalds dreifingu 

á fjárhagsupphæ ð til að 

tilgreina hvernig 

upphæ ð dreift á verk.  

Aðgerðir, ekki verkefna 

ákvarðar hvernig 

upprunaskjal eru 

skráðar. 

Villuleita og taka frá 

fjárhagsáæ tlun 

á grundvelli upplýsingar 

um dreifingu 

á fjárhagsupphæ ð. 

Ekki tiltæ kt Notandi getur skilgreina 

reglur 

fjárhagsáæ tlunarstýring

ar og nota reglur þegar 

fæ rðar eru inn 

upprunaskjöl. 

Innkaup eru guaranteed 

að vera læ gra en 

áæ tlun. 
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Skattar 

Vsk - vinnslu í Microsoft Dynamics AX 2012 hafa verið uppfæ rðir í hjálp fyrirtæ ki samræ mast 
viðeigandi vsk - lögum í mismunandi löndum/ svæ ðum, þar á meðal evrópusambandinu eftir 

verklagsreglum viðkomandi 2010 í reglum bókargerðir virð isaukaskattsins (vsk) fyrir þ jónustu. 
Skýrslugerðargögn esb - sölulistans hefur verið uppfæ rð til samræ mis við þessar breytingar. Vsk - 
taxtar geta nú  allt að fimm aukastöfum. Breytingar á reiknuðum skatti fyrir valda upprunaskjölin eru 

nú  vistuð áður en upprunaskjalinu er skráð. Breytingar á reiknuðum skatti valinna fæ rslubóka eru nú  
vistuð áður en verða eru bókaðar. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Krafa Já 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð  Fæ rslubæ kur: Fæ rslubóka og 
reikningabók, reikningi dagbók 

staðfestingarbók, fæ rslubókum eigin víxils 
víxils kostnaðarbók, verk 

 Upprunaskjöl: Reikninga viðskiptavina, 
textareikninga, innkaupabeiðnir, 

innkaupapantanir, innhreyfingarskjöl 
afurða, verkreikningar, ferðakostnaði 
skýrslur eru lánardrottnareikninga 

Stakeholders Stjórnendur 

Innleið ingu hópmeðlimum 

ISVs/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

 

Nýju að gerð irnar  

Vsk - taxta sem haft allt að fimm aukastöfum. 

þann 1. janúar, 2010 eru breytingar á reglunum sem stjórna í stað framboðsmáta á þjónustu tók gildi. 
þessar breytingar einnig áhrif á einfaldaða samræ mi þarfir fyrir evrópusambandsins (esb) vsk - veita 

sem fyrirtæ ki skattleggja þjónustu á margar aðildarríkja evrópusambandsins. 

Breytingar á skýrslugerðargögn esb - sölulistans með nánari nákvæ ma skýrslugerð eftir vöru, 
þjónustu - eða. upphæ ðir fjárfestingar 

Sé rstaka fjallað   

Gott er að kunna skil hvernig vsk - aðgerðum í Microsoft Dynamics AX works. Nánari upplýsingar fást 
með því að leita að „uppsetning vsk - kóða― og „uppsetning vsk -― ú r Microsoft Dynamics AX 

Websearch. 

Samanburð  í Dynamics AX 2009  

Skatturinn hefur breytt considerably þar sem Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 

2012 inniheldur breytingar á eftirfarandi: 

 Skatthlutfall aukastöfum fyrir vsk - kóða 

 Vista reiknuðum skatti áður en upprunaskjölum eða fæ rslubæ kur eru bókaðar 

 Bókargerðir virðisaukaskattsins (vsk) fyrir þ jónustu pakka 

 Esb - sölulista flytja aðgerðir skýrslugerð 

http%20:%20/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=194311&orgi=whatsnew6
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Skatthlutfall aukastö fum fyrir vsk - kó ð a 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Nota fleiri en sem 

nemur tveimur 

tugasæ tum fyrir vsk - 

taxta. 

Vsk - taxta með þremur 

eða fleiri aukastöfum, 

eins og 0.125, voru séu 

sléttaðar með tveimur 

aukastöfum, s. s. 0.13. 

Vsk - taxtar geta haft 

allt að fimm 

aukastöfum. 

Hjálpar til við að 

fyrirtæ ki fara að 

staðbundnum, fylki og 

alríkis - þarfir 

í mismunandi löndum/ 

svæ ðum. 

 

Vista reiknuð um skatti á ð ur en upprunaskjö lum eð a fæ rslubæ kur eru bó kað ar 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Breyta og vista 
reiknaðar 
skattupphæ ðir fyrir 
eftirfarandi 
upprunaskjöl: 

 Reikningar með 
frjálsum texta 

 Innkaupabeiðni 

 Innkaupapöntun 

 Innhreyfingarskjal 
afurða 

 Reikningur frá 
lánardrottni 

 Ferðakostnaði 
skýrslu 

Skatta voru 
endurreiknað í hvert 
sinn upprunaskjal var 
opnuð og breytingar 
voru ekki vistuð fyrr en 
upprunaskjalinu var 
bókuð (skráðar). 

Hæ gt er að breyta 
reiknuðum skatti fyrir 
upprunaskjal, og 
breytingarnar eru 
vistaðar, jafnvel ef 
upprunaskjalið  er ekki 
strax skráð. 

. bæ tt er Usability 

Breyta og vista 
reiknaðar 
skattupphæ ðir fyrir 
eftirfarandi 
fæ rslubæ kur: 

 Almenn fæ rslubók 

 Reikningabók 

 Komubók 

 Staðfestingarbók 

 Fæ rslubæ kur eigin 
víxla 

 Víxlabæ kur 

 Fæ rslubók kostnað 
verks 

Skatta voru 
endurreiknað í hvert 
sinn vörubókarfæ rsla 
var opnuð og breytingar 
voru ekki vistuð fyrr en 
bókarfæ rslunni var 
bókuð. 

Hæ gt er að breyta 
reiknuðum skatti fyrir 
fæ rslubókarfæ rsla er og 
breytingarnar eru 
vistaðar, jafnvel ef 
fæ rslubókin er bókuð. 
ekki strax 

. bæ tt er Usability 

Hreinsa vistuð vsk - 
upphæ ðir fyrir vsk - 
kóða eða vsk - flokk. 

Ekki tiltæ kt Ef nauðsyn krefur er 
hæ gt að hreinsa vistuðu 
skattupphæ ðir fyrir 
vsk - kóða, vsk - flokk 
eða vsk - flokki vöru. 

Bæ tt usability fyrir 
fyrirtæ ki með samræ mi. 
skattareglur 

Einnig fela vsk - 
upphæ ðir á bókarfæ rslu 
skjámyndum. 

Ekki tiltæ kt Fyrir hvert 
fæ rslubókarheiti er 
hæ gt að velja hvort til 
að fela eða sýna vsk - 
upphæ ðir á bókarfæ rslu 
skjámyndum. 

. bæ tt afköst eru 

 

  



 

65 

 

NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

Bó kargerð ir virð isaukaskattsins (vsk) fyrir þ jó nustu pakka 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Setja upp setja 

í framboð reglur fyrir 

þ jónustu.  

Þessi aðgerð var 
tiltæ kar sem uppfæ ra 
aðgerð reglubundna 
vegna áhrifa á landa/ 
svæ ða. 

Notendur geta sett upp 

mismunandi vsk - flokka 

og réttum gerð 

skýrslugerðar (vara, 

þ jónusta eða). 

fjárfestingar 

Auðveldar fyrirtæ ki eftir 

verklagsreglum 

viðkomandi samræ mi 

með 

evrópusambandsins 

(esb) reglum. 

Setja upp esb - sölulista 

skýrslum. 

Þessi aðgerð var 
tiltæ kar sem uppfæ ra 
aðgerð reglubundna 
vegna áhrifa á landa/ 
svæ ða. 

þ jónustu, fjárfestingar, 

og vörur eru tilgreindar 

í esb - sölulista 

skýrslum. 

Auðveldar fyrirtæ ki eftir 

verklagsreglum 

viðkomandi samræ mi 

með 

evrópusambandsins 

(esb) reglum. 

Selt services land/ 

svæ ði á milli landa. 

Þessi aðgerð var 
tiltæ kar sem uppfæ ra 
aðgerð reglubundna 
vegna áhrifa á landa/ 
svæ ða. 

Reikningar eru 

framkvæ mdar með 

notkun viðeigandi vsk - 

taxta fyrir vöru og 

þjónustuafurðir. 

Gengi er sjá lfkrafa 

reiknuð ú t. 

 

Esb - sö lulista flytja að gerð ir ský rslugerð  

Skilalotan getur? 

er gert 

Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 

þ etta? mikilvæ gt 

Á  línan að vera með 

upphæ ðir fyrir þ jónustu. 

Aðeins upphæ ðir sem 

línu með vörur gæ ti 

verið flutt í esb - 

sölulistann. 

Notendur geta Á  línan 

að vera með upphæ ðir 

fyrir sem nota vsk - 

flokk vöru sem hefur 

skráð af þ jónustugerð. 

Auðveldar fyrirtæ ki eftir 

verklagsreglum 

viðkomandi samræ mi 

með 

evrópusambandsins 

(esb) reglum. 

Á  línan að vera. 

fjárfestinganna 

upphæ ðir 

Ekki tiltæ kt Notendur geta Á  línan 

að vera með upphæ ðir 

fyrir sem nota vsk - 

flokk vöru sem hefur 

skráð tegund. 

fjárfestingar 

Auðveldar fyrirtæ ki eftir 

verklagsreglum 

viðkomandi samræ mi 

með 

evrópusambandsins 

(esb) reglum. 

 

  



 

66 

 

NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

Að setursbó k 

Í Microsoft Dynamics AX 2012 er aðsetrið aðgerðir bók. stæ kkuð verið hefur Nú er hæ gt að stofna 
mörg aðsetur bæ kur í stað þess að stofna sýndarfyrirtæ ki, og hæ gt er að stýra aðgangi að veita með 

því að aðsetursbæ kur á grundvelli réttindi eða teymi lögaðila. Þar að auki er deild mannauðs geta nú  
stofnað umsæ kjandaskrám beint ú r. skjámynd umsæ kjanda 

Yfirlit 

Atrið i Lýsing 

Krafa Já 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð Viðskiptavinir 

Viðskiptavinir 

Mannauður 

Sala og markaðsstarf 

Innkaup og uppruni 

Stakeholders Innleið ingu hópmeðlimum 

ISVs/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

 

Nýju að gerð irnar  

Í Microsoft Dynamics AX 2012, hæ gt er að skilgreina hvaða fjö lda aðsetursbæ kur og Ú thluta teymum 
eða lögaðila til að þæ r þannig að hæ gt að stýra hvaða starfsmenn hafa aðgang að tilteknum 

aðsetursbæ kur.  

Einnig er hæ gt að velja hvort til að beita reglur fyrir aðskildu aðsetri bók eða fyrir allar aðsetursbæ kur 

í lögaðila innan fyrirtæ kisins. 

Mannauður umsæ kjandaskrám er hæ gt að búa til þaðan sem umsæ kjanda skjámynd og geymslu 
í aðsetursbókina. 

Samanburð  í Dynamics AX 2009  

Altæ ku aðsetursbókinni hefur breyst considerably þar sem Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft 

Dynamics AX 2012 inniheldur breytingar á eftirfarandi: 

 Aðgerðir 

 Ö ryggi 

 Umsæ kjandaskrám 
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Að gerð ir 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Setja gildisdagsetninga 

fyrir. upplýsingar  

Engin skilvirk 

upplýsingar hafi verið 

lögð fram fyrir heiti eða 

birgðastöðvar. 

Notendur geta stilla 

gildisdagsetningu 

afmörkun fyrir heiti og 

staði og 

samskiptaupplýsingar 

fyrir lánardrottna, 

starfsmenn og fæ rslur. 

Eru geymdar nýleg. 

Haft margar 

aðsetursbæ kur. 

Aðeins eina aðsetursbók 

gæ ti verið stofnuð fyrir 

hverja 

sýndarfyrirtæ kinu. 

Fyrirtæ ki hæ gt að 

stofna mörg aðsetur 

bæ kur til að geyma 

algenga fæ rslur aðila 

á sama stað. 

Fæ rslur aðila með því 

að hæ gt er að flokka 

fæ rslugerð, og 

tilgreindar fæ rslur aðila 

geti verið til taks aðeins 

við tilteknar teymi eða 

lögaðila. 

Samstilla við Microsoft 

Outlook® . 

Aðeins lágmarks 

aðsetursupplýsingar 

var samstillt. 

Samstillingu tengiliða 

með Microsoft Outlook 

er stæ kkuð og mörg 

aðsetur tilgangi hæ gt að 

skilgreina. mörg aðsetur 

Fæ rslur aðila getur 

innihaldið 

aðsetursfæ rslur sem 

notaðar eru af aðila fyrir 

fleiri en einn ástæ ðu. 

 

Ö ryggi 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Tryggja aðila 

samkvæ mt gögn. 

hlutverkum notenda 

öryggisupplýsingar 

bersýnilegar að 

byggjast í fyrirtæ kin 

sem notandinn fengið 

aðgang að. 

Heimildir 

á aðsetursbæ kur fá 

á grundvelli opinna 

notenda eða teymi 

lögaðila. 

öryggisstillingar fyrir 

aðsetursbók heimildir 

eru betri og fleira. 

specialized  

Flytja inn tilvísunargögn 

aðseturs.  

Flytja inn töflu var 

notuð til að flytja 

tilvísunargögn aðseturs. 

Gögn er villuleitað 

þegar hún er fæ rð inn 

og notendur geta sett 

sjálfgefið aðsetur 

á grundvelli 

póstnúmerum. 

Er gerð villuleit þegar 

hún er fylltur ú t og 

hæ gt er að nota til að 

setja. sjá lfgefin aðsetur 
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Umsæ kjandaskrá m 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Stofna fæ rslur fyrir 

nýjar umsæ kjendur eru 

fyrirliggjandi 

umsæ kjendum og 

fyrirliggjandi 

starfsmenn.  

Ekki stutt  Notendur geta fæ ra inn 

jöfnun og nýjan 

umsæ kjanda 

upplýsingar, og sem 

hæ gt er að breyta 

fyrirliggjandi 

umsæ kjanda og. fæ rslur 

starfsmanns 

fyrirliggjandi 

Vinnslu. aðlagir er 

umsóknir 

Stofna jöfnun fyrir 

fyrirliggjandi 

umsæ kjanda.  

Umsóknir tengdist 

umsæ kjendur, 

starfsmenn, og tengilið i. 

Umsóknir eru tengdar 

aðeins með 

umsæ kjendum og hæ gt 

er að 

umsæ kjandaskrám 

stofnuð beint ú r. 

skjámynd umsæ kjanda 

Stofna. aðlagir er 

umsóknir 

Búa til umsæ kjanda 

með því að nota 

upplýsingar úr 

fyrirliggjandi 

aðsetursbókafæ rslu.  

Aðeins upplýsingar 

óvart umsæ kjanda vera 

fæ rt inn handvirkt. 

Umsæ kjandaskrám 

stofna má til vegna 

sama fyrirliggjandi 

aðsetur bók 

aðilafæ rslunni.  

Handvirku 

gagnainnslæ tti sem er 

minnkuð um 

umsæ kjendur sem 

upplýsingar eru þegar 

vistaðar 

í aðsetursbókina. 

 

Frekari upplýsingar 

Nánari upplýsingar um aðsetursbókinni kerfa, skoða whitepaper ber yfirskriftina Innleiðir aðsetursbók 
framework fyrir Microsoft Dynamics AX 2012 umsóknir. 

  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213127&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213127&clcid=0x409
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Afurð ir 

í Microsoft Dynamics AX 2012, ný afurðir geta að skilgreina og úthlutuð fyrir einstök fyrirtæ ki. Einnig, 
vöru er nú  alltaf byggðar á afurðarskilgreininguna. í Microsoft Dynamics AX 2009, vörur gæ ti verið 

stofnuð án þess að nota formlegan skilgreining vinnslu.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Krafa Conditionally krafist. Ef verið er að nota Þennan 
eiginleika í fyrri ú tgáfu af Microsoft Dynamics AX 

er mikilvæ g breytingar hafa verið gerðar á hann 
og þá verður að endurskoða þessu efnisatrið i. 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð  Birgðastjórnun  

 Stjórnun vöruupplýsinga 

Stakeholders Stjórnendur 

Tæ knilegar þeim sem taka ákvarðanir 

Innleið ingu hópmeðlimum 

ISVs/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

 

Nýju að gerð irnar  

Afurð skilgreining er bæ ta við sem skylda við stofnun vöru vinnslu ásamt allar vörur tengjast 
afurðarskilgreininguna.  

Sé rstaka fjallað   

Vörur eru byggðar á afurðarskilgreiningar svo afurðarskilgreiningar er krafist fyrir allar vörur 
í Microsoft Dynamics AX 2012. 

Samanburð  í Dynamics AX 2009  

Birgðir vinnslu hefur breyst considerably þar sem Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 
2012 inniheldur breytingar á eftirfarandi: 

 Afurðir og afurðarafbrigði 

 Losun afurða 

 Þýðingar afurðar 

 Nýja mörg birgðavíddarflokkurinn sem 
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Afurð ir og afurð arafbrigð i 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Stofna og viðhalda 

skilgreiningar fyrir 

afurðir og áæ tlanagerð 

skilgreiningar fyrir 

vörusettum 

á sameiginlegt fyrirtæ ki 

stigi. 

Ekki tiltæ kur gæ ti þegar 

vara stofnuð beint voru 

skilgreiningar í töflunni 

vara. 

Vörur eru alltaf byggðar 

á og 

afurðarskilgreiningar 

afurðarskilgreiningar 

hæ gt að deila á milli 

fyrirtæ kja.  

Stofna, miðstýrðar er 

afurðir og allar afurðir 

og afurðarafbrigði sem 

eru tiltæ kir í alls 

fyrirtæ kisins eru birtar.  

Mynda afurðarafbrigði 

á grundvelli 

afurðarsniðmát. 

Tiltæ kar sem 

vöruvíddasamsetningar 

hins vegar erfitt að 

stjórna sem lögaðila 

hafa aðgang sem 

afbrigð i. 

Nýjar vörur er hæ gt að 

búa til sem 

afurðarafbrigði sem eru 

á grundvelli skipulags 

sem er tengd 

afurðarvídd 

uppsetningu. 

Yfirlit fylgir afurðarinnar 

sem eru afbrigði. með 

 

Skilgreina 

afurðarafbrigði með því 

að nota afurð 

afbrigð istæ kni. 

Tiltæ kar en er ekki með 

afbrigð istæ kni. 

Afurðarskilgreiningar 

upplýsingar um hvenæ r 

og hvernig afbrigði eru 

grunnstilltar.  

Notandi geta stýrt 

skilgreiningu með föstu 

magni vöru í gegnum 

afurðarskilgreininguna. 

Staðla vara með því að 

nota 

afurðarskilgreininguna. 

sniðmát 

Ekki tiltæ kt  Afurð skilgreining getur 

að vista sem sniðmát. 

Afurð skilgreining hæ gt 

er að notaðar til að 

hjálpa til við staðla 

vörur. 

 

Losun afurð a 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Hluti 

afurðarskilgreiningar 

á milli fyrirtæ kja. 

Ekki tiltæ kt Afurðarskilgreiningar 

hæ gt er að heimild til 

notkunar í mörgum 

fyrirtæ kjum. 

Afurð hæ gt er að 

geymslu. stjórnað 

miðlæ gt 

Vinna með opnar 

vöruútgáfur. 

Ekki tiltæ kt  Hæ gt er að losun 

endurtekin eftir villa er 

leiðréttur eða ú tgáfu 

afurðar. að 

ú tgáfuvinnsluna og 

tímasetningu 

vöruútgáfur. er hæ gt að 

stýra 

 

Þ ý ð ingar afurð ar 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Heiti afurðar umreikna 

og upplýsingar. 

Aðeins afurðalýsingar 

voru. 

Afurð heiti 

afurðarafbrigði heiti og 

lýsing fyrir eigindir 

afurðarskilgreininguna 

eru birt í reikning 

viðskiptavinar. 

Accommodates til að 

hæ gt sé að öð last betri 

skilning af raunverulegri 

afurðarskilgreininguna. 
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Nýja mö rg birgð avíddarflokkurinn sem 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Setja upp sérstaka 

afurð, geymslu og 

rakningarvíddaflokka. 

Vörur tengdist einum 

birgðum, þar sem öllum 

tilvikum á víddum. setja 

upp voru  

Uppsetningu 

birgðavíddir fyrir er 

aðskildar felur í sér 

sveigjanlegar og 

tilgreina eftirfarandi: 

 Afurðarvíddir fyrir 

vörueinkennin sem 

tengjast 

afurðarskilgreiningu

na 

 Geymslu og 

rakningarvíddir fyrir 

fyrir ákveðnar 

staðsetningar 

uppsetningu sem 

tengist skrá 

efnislega 

meðhöndlun 

á vörum í þeim 

fyrirtæ kjum. 

Uppsetningu vistun og 

rakningarvíddaflokka 

getur verið. sem ekki er 

miðstýrð eða miðstýrðar  

 

Frekari upplýsingar 

Nánari upplýsingar um vöru -, afurðargögnin pappír hvíta seethe Innleið ir vöru - innhreyfingarskjal 
gagnastjórnun framework fyrir Microsoft Dynamics AX 2012 umsóknir með heitinu 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213132&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213132&clcid=0x409
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. 

Starfsmenn 

Starfsmenn eru nú  gerð starfsmanns. Starfsmann getur verið einstaklingur sem er annað hvort 

verktaki eða starfsmann. Mörgum töflum alls staðar í Microsoft Dynamics AX 2012 hefur verið 
endurnefndar eða breytt í endurspegla breytinguna í almennar.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Krafa Conditionally krafist. Ef verið er að nota Þennan 

eiginleika í fyrri ú tgáfu af Microsoft Dynamics AX 
er mikilvæ g breytingar hafa verið gerðar á hann 
og þá verður að endurskoða þessu efnisatrið i. 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð Mannauður 

Stakeholders Stjórnendur 

Tæ knilegar þeim sem taka ákvarðanir 

Innleið ingu hópmeðlimum 

ISVs/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

 

Nýju að gerð irnar  

Stæ kkuð gildisdagsetningu mynstur hefur verið bæ tt við til að rekja eldri, núverandi og komandi 
fæ rslur sem tengjast skrá starfsmanns. Einnig er hæ gt að ráða, flutning og segja upp starfsmenn 

auðveldara að núna. 

Auðveldara að fæ ra starfsmann eftir verklagsreglum viðkomandi ráðningu fæ rslur ú r einn lögaðila og 

auðveldara að rekja starfsmann eftir verklagsreglum viðkomandi ráðningarferil. 

Sé rstaka fjallað   

Starfsmenn og verktakar eru. einingar samnýtt nú  Starfsmannatöflu (HcmWorker) er ekki lengur sem 
úthlutað er á tiltekinn. kenni gagnasvæ ðis Hæ gt er að nota samningskóta (skrá til að ú thluta) 
HcmEmployment starfsmann við margar lögaðila. Einnig er hæ gt að nota til að öryggisreglur XDS 
mimic containment starfsmannsins gögn eftir lögaðila. 

Eftirfarandi upplýsingar þarf einnig að athuga: 

 Hæ gt er að nota öryggishlutverkum til veita sjálfsafgreiðslu starfsmenn upp á í um Enterprise 
Portal.  

 Nú er stöðu starfsmanns upplýsingar úr ráðningarstaða. 

 Vinnustöðvar eru ekki lengur hluti af starfsmannatöflunni. 

 Hæ fni tengjast einstaklingur birtist ekki virtual netinu. Einnig eru hæ fni á lögaðila. 

 Eyða persónulegar upplýsingar í starfsmaðurinn leiðsagnarforrit hefur verið fjarlæ gð. 

 Enn hæ gt að ú thluta launa fjarvistir og býður upp á gagnafæ rsluvilla æ tti svæ ðiskennið. Þess 
vegna launa fjarvistir og aðgerðir eru í gegnum lögaðila sem valinn er nú  samhengi. Þegar er 
breytt fjarvistir og uppbótarupplýsingar fyrir starfsmann. notandi verður að vera skráður inn til 

lögaðila sem á að skrá fjarvistir og. í launafæ rslur 
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Samanburð  í Dynamics AX 2009  

Þessi aðgerð hefur breyst considerably þar sem Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 
2012 inniheldur breytingar á eftirfarandi: 

 Mannauður 

 Undirskriftavottunar 

 Birgðir 

Mannauð ur 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Ráða starfsmenn sem 

starfsmenn. 

Margra þrepa þurfti til 

að ljúka ráðningar 

vinnslu. 

Fæ rri handvirkt aðgerða 

er þörf til þess að ráða 

starfsmann. 

Hæ gt er að úr skugga 

um að nýjum 

starfsmönnum sé rétt 

onboarded í fyrirtæ kinu. 

Segja starfsmanni upp 

eftir verklagsreglum 

viðkomandi atvinnu. 

Margra þrepa þurfti til 

að ljúka starfslok 

vinnslu. 

Fæ rri handvirkt á segja 

starfsmanni upp eftir 

verklagsreglum 

viðkomandi atvinnu. 

Hugsanlega eru fæ rri 

villur í skýrslugerð, laun 

og greiðsla er eftir 

starfsmanni eftir 

verklagsreglum 

viðkomandi ráðningu 

var sagt upp. 

Skoða starfsmanns 

fjarvistasögu. 

Ekki stutt Notendur geta rekja 

eldri, núverandi og 

komandi fæ rslur sem 

tengjast starfsmanni 

eftir verklagsreglum 

viðkomandi 

ráðningarferil. 

á ítarlegt sögulegu 

fæ rslunnar 

starfsmannsins eftir 

verklagsreglum 

viðkomandi 

ráðningarsaga er birt. 

Flytja starfsmann í nýja 

stöðu. 

Margra þrepa þurfti til 

að ljúka flutningsferlinu. 

Ferlið til að flytja 

starfsmenn af einum 

stað á annan er aðlagir 

og flutningsferil eru 

skráðar. 

Hæ gt er að úr skugga 

um að starfsmenn sé 

rétt flutt og að 

ráðningar stjórnendur 

hafa upplýsingar sem 

þeir verða að halda utan 

um það skref. vinnslu 

breytinga 

Fæ ra starfsmann eftir 

verklagsreglum 

viðkomandi ráðningu úr 

einn lögaðila til 

annarrar. 

Margra þrepa þurfti til 

að fæ ra starfsmann frá 

einni lögaðila við annan 

lögaðila. 

Fæ rri handvirkt á fæ ra 

starfsmann úr einn 

lögaðila við annan 

lögaðila. 

Þetta ferli er fleiri 

intuitive og minna 

handvirku þarf til að 

flytja starfsmann eftir 

verklagsreglum 

viðkomandi ráðningu 

fæ rslu úr einn lögaðila 

við annan lögaðila. 

Skoða 

mannauðsskýrslur sem 

innihalda upplýsingar 

frá mörgum lögaðila. 

Ekki stutt Hæ gt er að skoða 

mannauðsskýrslur sem 

innihalda upplýsingar 

frá mörgum lögaðila. 

Notandi hefur ekki til að 

skrá sig í öðrum lögaðila 

geti skoðað skýrslur 

fyrir sem lögaðila. 
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Undirskriftavottunar 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Veita ú tgjöldum yfirvöld 

starfsmenn eða og veita 

samþykki yfirvöld 

stjórnendur til 

samþykktar business 

kostnað. 

Grunnur styðja hafi 

verið lögð fram fyrir 

eyðsluþök og 

samþykkistakmörk. 

ítarlega skilgreiningar - 

og stjórnun getu eru 

lögð saman. 

Fyrirtæ ki geta 

kreditkorti fyrirtæ kis 

tryggja eyðsluþök og 

samþykkistakmörk 

í nákvæ mari hæ tti. 

Senda 

sjálfsafgreiðslubeiðnir 

fyrir eyðsluþök og 

samþykkistakmörk. 

Ekki stutt Starfsmenn geta biðja 

um ráðningartakmörkun 

vegna viðskipta og 

stjórnendur geta beiðni 

samþykkistakmörkun 

með því að nota. portal 

starfsmanns  

Ferlið við þar sem beðið 

er um og samþykkja 

eyðsluþök og 

samþykkistakmörk með 

því að nota verkflæ ð i er 

sjálfvirkt og einfaldaða. 

Frekari upplýsingar 

Nánari upplýsingar um starfsmenn og mannauður Framework er að finna í hvíta pappír Virkjun á og 

uppfæ rsla mannauður Framework fyrir Microsoft Dynamics AX 2012 umsóknir með heitinu   

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213128&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213128&clcid=0x409
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Reglu Framework  

Microsoft Dynamics AX 2012 kynnir regla framework til að skilgreina stefnureglur í kerfiseiningum til 
að auðvelda leiðbeinandi. business flæ ð is almennra Ramminn veitir sameiginlega aðgerð rich og 

mynstur samstæ ður sem nota til að notendur geta einfalda tryggja reglur eða á að meta og vinna 
í nokkrum mismunandi reglur í flókna stigveldisskipan fyrirtæ kis. Hæ gt er að stofna stefnureglur til að 
stjórna fæ rslu flæ ði og tryggja viðskiptareglur í eftirfarandi svæ ði:  

 Endurskoða 

 Ferðalög og kostnaður 

 Ráðningartakmarkanir 

 Innkaup 

 Reikningur frá lánardrottni  

Reglan er extensible til notkunar með þriðja aðila Microsoft Dynamics AX forritara.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Krafa Valfrjálst 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð Allt 

Stakeholders Stjórnendur 

Tæ knilegar þeim sem taka ákvarðanir 

Innleið ingu hópmeðlimum 

ISVs/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

 

Nýju að gerð irnar  

Reglan er nýtt í Microsoft Dynamics AX 2012. 

Samanburð  í Dynamics AX 2009  

Business - fæ rsla - stig stæ kkaðar hefur enforcement reglu þar sem considerably Microsoft Dynamics 
AX 2009.  
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Business reglu stofnun og enforcement 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Stofna stefnur Ekki stutt Stjórnendur geta stofna 

stefnur til að beita 

viðskiptareglur eins og 

eyðsluþök og. 

innkaupareglur 

Leyfir gerir ráð fyrir 

stjórn á viðskipta - og 

framfylgni hinna. 

kreditkorti fyrirtæ kis 

Stjórna reglur Ekki stutt Stjórnendur geta breyta 

reglur til að endurspegla 

í hæ fi fyrir fyrirtæ ki. 

Tryggir sveigjanleika í - 

fæ rsla -. stjórnunarferli 

Búa til reglur og gerðum 

reglna 

Ekki stutt Venju hæ gt að stofna 

forritara og reglu. 

gerðum reglna  

Leyfir frekari sérstillingu 

til að mæ ta þörfinni. 

með 

 

Frekari upplýsingar 

Nánari upplýsingar um reglan kerfa, skoða whitepaper Með reglu ramminn í Microsoft Dynamics AX 
2012. 

  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213137&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213137&clcid=0x409
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Mf - tímablað sfæ rsla í verkum (Microsoft Dynamics AX 2012 að gerð  

pakka) 

Í Microsoft Dynamics AX 2012 aðgerð pökkun, fyrirtæ ki leyfa starfsmann í einni hennar lögaðila til að 

skrá tíma unnið í verk sem er stjórnað í öðrum lögaðila, án sem krefjast starfsmaðurinn þarf að skipta 

um fyrirtæ ki. stillir gögn 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Krafa Nei 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð Verkefnastjórnun og bókhald 

Mannauður 

(tímablöð) heima 

Stakeholders Stjórnendur 

Tæ knilegar þeim sem taka ákvarðanir 

Innleið ingu hópmeðlimum 

ISVs/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

Nýju að gerð irnar  

Eftir Microsoft Dynamics AX 2012 aðgerð pakka er uppsett skal lögaðila hæ gt að gera eftirfarandi: 

 Virkja innan samstæ ðu í aðgerðir tímablaðs Verkefnastjó rnun og bó khaldsfæ ribreytur 

skjámynd. 

 Tilgreina á klukkustund verð sem lögaðila gjöld tengdar lögaðilum fyrir þeirra í starfsmanni 

í láni Klukkustund – flutningsverð  skjámynd. 

 Setja upp á klukkustund verð sem lögaðila fyrir viðskiptamenn gjöld fengin að láni starfsmenn 
‘ tíma í Klukkustund – sö luverð  skjámynd. 

 Bæ ta við starfsmönnum frá öðrum lögaðilum til baka í uppsetningu villuleitar 
í Villuleitarflokkar starfsmanns/verks og skjámynd Villuleitarflokkar 
starfsmanns/tegundar skjámynd. 

Virkja bæ tir aðgerð tímablaðs innan samstæ ðu eftirfarandi eiginleika: 

 Starfsmanni í láni geta sent tímablað tíma fyrir verk vinna sem þeir framkvæ ma fyrir lögaðilinn 
sem fá lánaða þeim.  

 Verk stjórnendur geta skoða og samþykkja tímablað fengin að láni ú r submissions. starfsmenn 

Sem lánar hæ gt fylgjast með gjaldfallnar upphæ ðir ú r lögaðili sem fæ r lánað. 

Auk þess er bæ tir aðgerð tímablaðs eftirfarandi tvæ r nýjar bókunargerðum: 

 Tekjur innan samstæ ðu - lykilinn sem er valinn til að skrá tekjur innan samstæ ðu í sem lánar 

til að skrá tekjur sem verða til í forða lán lögaðili sem fæ r lánað. 

 Kostnaður innan samstæ ðu - lykilinn sem er valinn til að skrá kostnað innan samstæ ðu í sem 
lánar til að skrá raunverulegur kostnaður til lögaðila forðans lánaður.  



 

78 

 

NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

Sé rstaka fjallað   

Sem lánar ekki er hæ gt að stofna reikning fyrir samstæ ðu - tíma sem er sent til lögaðili sem fæ r 
lánað í gegnum venjuleg lánardrottna vinnslu. (í þessu tilviki er lögaðili sem fæ r lánað reikningur 
viðtakanda meðhöndlað á sama hátt sem hverja aðra lánardrottna.) í staðinn er til og gildir frá 

upphæ ðirnar eru skráðar í fjárhagslyklum. Frá þessari upplýsingar, lögaðili sem fæ r lánað hæ gt að 

ákvarða hve miklu á að greiða sem lánar. Eftir lánar jafnar þæ r greiðslur á móti fjárhag fæ rslurnar 
sem lánar getur ákvarðað hvaða klukkustundum hefur verið borguð vegna. 

Með eiginleikann um vinnukort innan samstæ ðu í Microsoft Dynamics AX 2012 aðgerð pökkun, 

bókun tímablaða er í höndum þess bókhald framework sem var kynnt í Microsoft Dynamics AX 
2012. Þar af leiðandi geta tímabókin er ekki lengur í notkun til að taka saman fæ rslur 
undirfjárhags né allar síðari verkfæ rslur eru sem tengjast tímablöð. í er sjálfgefið bókunarstig 

eigind sem var eiga við verkefnastjórnun og bókhald er ekki lengur í gildi. Allra sérsniðinna lausnir 
sem hafa verið bú in til við tímablaðið aðgerðum í Microsoft Dynamics AX 2012 Það gæ ti þurft að 
uppfæ ra fyrir Microsoft Dynamics AX 2012 aðgerð pakka til þess að gera ráð fyrir þessa breytingu, 
jafnvel ef ekki á að vogun eiginleikann um vinnukort innan samstæ ðu. 

Samanburð  í Dynamics AX 2009  

Aðgerðir tímablaðs innan samstæ ðu er ný í Microsoft Dynamics AX 2012 og er með breytingar á: 

 Verð og flytja klukkustund söluverð 

 Villuleitarflokka 

 Tímablað sendingar og samþykkis 

 Skráning á tekjur og kostnaður 

Klukkustund sö luverð  og flytja 

Skilalotan getur? er 

gert 

Microsoft Dynamics 

AX 2009 

Microsoft Dynamics 

AX 2012 

Hvers vegna er 

þ etta? mikilvæ gt 

Tilgreina verð 

klukkustund fyrir 

starfsmenn sem verður 

lánaður tengd lögaðila. 

Ekki tiltæ kt. Verkefnastjórnun og 

bókhald klukkustund 

styður flutningsferlinu. 

Hún geymir flytja verð 

fyrir starfsmenn sem 

vinna að tengdar með 

því að keyra verk 

lögaðila. Hæ gt er að 

stofna flutning verð fyrir 

hvaða samsetningu gilda 

dagsetningu 

starfsmanns, og. lögaðili 

sem fæ r lánað 

Fá lánaða lögaðila eru 

innheimtar réttan 

upphæ ð tímanna 

spáfæ rslan leggur til 

verki með því að 

starfsmann úr. annan 

lögaðila  

Tilgreina tímasöluverð 

fyrir starfsmenn sem eru 

fengin að láni tilheyrir 

sérstökum verk. 

Ekki tiltæ kt. Tímasöluverð hæ gt að 

ú thluta fyrir starfsmenn 

á eigin og tengdar 

lögaðila. 

Söluverð fyrir fengin að 

láni að starfsmenn sem 

tilgreindar eru á lögaðila 

Microsoft Dynamics AX 

fæ rslur. 
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Villuleitarflokka 

Skilalotan getur? er 
gert 

Microsoft Dynamics 
AX 2009 

Microsoft Dynamics 
AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Stjórna hvaða verk og 

tegundir starfsmann 

hæ gt er að tengja við. 

Ekki er hæ gt að fæ ra 

fæ rslur inn í tímabæ kur 

fyrir verk og tegundir 

sem starfsmaður hefur 

ekki verið villuleitaðar 

fyrir. Tímafæ rslur er 

aðeins hæ gt að fæ ra 

fyrir verk 

í starfsmaðurinn eftir 

verklagsreglum 

viðkomandi lögaðila. 

Starfsmenn geta fæ rt inn 

klukkustundir í tímablöð, 

ekki aðeins 

í fæ rslubæ kur, en einnig 

fyrir fyrir verk og 

tegundir sem þeir hafa 

verið villuleitaðar. Hæ gt 

er að bæ ta við 

starfsmenn sem eru 

fengin að láni ú r annan 

lögaðila við 

villuleitarflokka 

í lögaðila. fæ rslur 

Starfsmenn velja 

verkefni sem stjórnað er 

í eigin og öðrum 

lögaðilum sem þæ r gilda 

fyrir hafa verið 

villuleitaðar til vinnu. 

Tímablað  sendingar og samþ ykkis 

Skilalotan getur? er 
gert 

Microsoft Dynamics 
AX 2009 

Microsoft Dynamics 
AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Starfsmenn senda 

tímablöð og verk 

stjórnendur geta skoða 

og samþykkja tímablöð  

Ekki tiltæ kt. Starfsmenn geta sent 

tíma fyrir verk verk 

í eigin lögaðila og fyrir 

vinna unnin hjá 

lögaðilum sem hafa 

fengin að láni þeim. 

Verk tímablaðs fara yfir 

stjórnendur geta 

submissions fyrir vinna 

unnin af starfsmönnum 

í eigin lögaðilann og af 

starfsmönnum sem þeir 

hafa fengin að láni ú r 

tengdar lögaðila. 

starfsmanni sem er hjá 

einn lögaðila má fæ ra inn 

tímablað klukkustundum 

fyrir vinnu sem 

framkvæ md er á verk 

í öðrum lögaðila án þess 

að að hjá lögaðila sem 

stjórnar verkinu. 

verkstjórnendur ekki þarf 

að skrá inn á marga 

fyrirtæ kjalykla í Microsoft 

Dynamics AX að senda 

og fara yfir tímablaðs 

verk innan samstæ ðu 

klukkustundum fyrir 

vinnu. 

Skrá  tekjur og kostnað  

Skilalotan getur? er 

gert 

Microsoft Dynamics 

AX 2009 

Microsoft Dynamics 

AX 2012 

Hvers vegna er 

þ etta? mikilvæ gt 

Tilgreina lykilinn þar sem 

á að skrá tekjur sem 

verður til ú r lán 

starfsmanns á annan 

lögaðila. 

Ekki tiltæ kt. Nýja bókunartegund 

Tekjur innan 

samstæ ð u sé tiltæ k 

í Verkflokkar skjámynd. 

Er sem lánar auðveldlega 

hæ gt að rekja tekjur 

sem lán úr hann fæ r 

starfsmanns á verk 

í öðrum lögaðila. 

Tilgreina lykilinn þar sem 

á að skrá raunverulegur 

kostnað sem verða til að 

lána starfsmanns 

á annan lögaðila. 

Ekki tiltæ kt. Nýja bókunartegund 

Kostnað  innan 

samstæ ð u sé tiltæ k 

í Verkflokkar skjámynd. 

Er sem lánar auðveldlega 

hæ gt að rekja kostnað 

sem stofnað er með því 

að lána starfsmann við 

verk í öðrum lögaðila. 
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Retail einingunni (Microsoft Dynamics AX 2012 að gerð  pakka)  

Microsoft Dynamics AX 2012 aðgerð pakka inniheldur Retail eining sem bæ tir og aukaaðgerðir 
í Microsoft uppfæ rir aðgerð Dynamics AX for Retail 2009. með þessari ú tgáfu Retail er nú að fullu hf 

í Dynamics AX 2012 retail nokkrar tilteknar - markaðsverð viðbæ tur við Retail aðgerðir er einnig 
tekinn með í Microsoft Dynamics AX 2012. pakka aðgerð. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsing 
Krafa Nei 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð Retail kerfi 

Stakeholders Stjórnendur 

Tæ knilegar þeim sem taka ákvarðanir 

Innleið ingu hópmeðlimum 

ISVs/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

 

Samanburð  með  Microsoft Dynamics AX for Retail 2009 

Kerfiseiningunni smásala hefur breyst considerably þar sem Microsoft Dynamics AX for Retail 2009. 

eftirfarandi tafla lýsir þessar breytingar. 

Retail kerfi 

Skilalotan getur? 

er gert 

Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 

þ etta? mikilvæ gt 

Flokka smásöluafurð ir Tegund management 

var takmörkuð við eina 

eru fjórir lög stigveldi 

sem var notuð allra 

afurða og. 

merchandising Sérstakir 

flokkar gæ ti verið 

notaðar til frekari flokka 

afurða fyrir 

kynningartilboð eða 

sérstakt þörfum en ekki. 

studd voru stigveldi 

Smásöluafurð ir nú  er 

hæ gt að flokkaða 

í gegnum tegund 

management eiginleika 

í Microsoft Dynamics AX 

2012. hæ gt að flokka 

afurðir með því að nota 

n stig dýpt 

tegundastigveldi. 

Margar tegund stigveldi 

eru studdar fyrir sérstök 

aðstæ ður. Til dæ mis 

væ ri hæ gt að stofna 

sérstaka tegund 

stigveldi í manager 

sérstakri verð lagningu 

kynningartilboð sem eru 

tíma - takmarkaður. 

Hæ gt er að flokka 

skilvirkan hátt. 

smásöluafurð ir Til 

dæ mis er hæ gt að 

stofna eina aðal 

tegundastigveldi fyrir 

ö llum smásöluafurðir og 

einni eða fleiri aukalega 

tegund afurðar stigveldi 

fyrir afurðir 

lánardrottins, 

kynningartilboð o. s. 

frv.  

Eigindir sem eru 

úthlutaðar á tegund stig 

má nota á allar afurðir 

í flokknum. Gildi 

tengdur við yfirtegund 

getur gengið að erfðum 

af undirtegundir. 
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Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Ú rval afurðar Flokka saman vörur og 

úthluta þeim til verslun 

eða verslunarflokks. 

Hæ gt er að nota viðbóta 

við afurðir, tegund 

stigveldum og stigveldi 

fyrirtæ kis til að þæ r 

á skilvirkan hátt stofna 

og viðhalda. úrval 

Stöðuna og 

upphafsdagsetningu var 

bæ tt við. Nýja 

runuvinnslu var bæ tt 

við fyrir reglulegar 

uppfæ rslur breytinga 

sem eru gerðar á úrval. 

Með Þessar viðbæ tur er 

hæ gt að miðlæ gt 

stjórna ö llum 

smásöluafurð ir 

í lögaðila. Hæ gt er að:  

 Skilvirkan hátt og 

geymir flokka úrval 

rásir sem er 

ú thlutað í með því 

að nota fyrirtæ ki. 

 Stofna margar með 

því að nota úrval 

tegund stigvelda.  

 útiloka valdar afurðir 

ú r. ú rval 

Smásölurás Aðeins hugtak 

nálgunarinnar retail 

store til. 

Smásölurás inniheldur 

retail - og - brick mortar 

geyma, og netverslun. 

markaðstorg á netinu 

Smásölurásir eru 

undirgerðina 

rekstrareininguna. 

Nota stigveldi fyrirtæ kis 

notanda í líkan tengsl 

og geyma. smásölurásir 

Verðflokkar ú thluta geyma sérstakt 

verð á með því að 

ú thluta verslunarinnar 

dreifingarstaður beint til 

viðskiptasamninginn. 

Verðlagning verslana er 

gert með því að nota. 

verðflokkar 

Viðskiptasamninga eru 

afbrigð isskilgreindar. 

nota verðflokka 

Microsoft Dynamics AX 

for Retail POS notar 

viðskiptasamninga og 

tengdra verðflokka 

viðskiptasamningum til 

að ákvarða grunnverð 

fyrir vöru. 

Verðflokkar leyfa meiri 

sveigjanleiki Þegar setja 

upp. verðlagningu Hæ gt 

er að skilgreint fjö lda 

verðflokka til að 

uppfylla ýmsar vörur og 

smásölurásir og síðan er 

einu slíku úthlutað eða 

fleiri verðflokka til að. 

geymir notanda 

Tímabundnir afslæ ttir Tímabundnir afslæ ttir 

sett voru skv. miklum 

forgangi sem sett var 

upp fyrir afsláttinn. 

Microsoft Dynamics AX 

2012 aðgerð pakka felur 

í sér eftirfarandi: 

viðbæ tur  

 Samvinnsluhamur 

reglur til að nota 

margar afslæ tti.  

 þann möguleika að 

skilgreina 

tímabundnir 

afslæ ttir eftir 

tegund, afurð eða. 

afurðarafbrigðis  

 Styðja fyrir notkun 

afsláttarkóða 

(coupons) fyrir 

online 

kynningartilboð 

í herferðum. 

Retail POS geta nú nota 

afslátt byggðan 

á samvinnsluhamur 

reglur ef margir afláttur 

við á afurð. 

Samvinnsluhamur 

reglur eru byggðar á ef 

afurðartegundar 

afslæ ttir eru sem er 

skilgreint í tegund stig 

eða með því að nota 

afsláttarkóða. 
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Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Pantanir viðskiptavinar Engar pantanir 

viðskiptavina. 

Styður tvæ r gerðir: 

pantanir viðskiptavina 

Tilboð og sö lupöntun. 

Pantanir viðskiptavina 

styðja eftirfarandi 

aðstæ ður: 

 Stofna pöntun 

á verslun til tínslu 

upp á verslunina. 

 Stofna pöntun 

á verslun á að ná 

á öðru verslunina. 

 Stofna pöntun 

á verslun fyrir 

afhendingu til 

viðskiptamannsins. 

 Stofna pöntun online 

og sæ kja sína 

pöntun í verslun. 

 Stofna og ljúka 

tiltekt en 

á verkflæ ðum í. 

Retail POS 

 Vinnslu 

vöruskilapantana 

í eða afturkallanir. 

Retail POS 

 

Frekari upplýsingar 

Til að fá nánari upplýsingar um Retail aðgerðir sem eru nýir eða breyttir fyrir Microsoft Dynamics AX 

2012 aðgerð pökkun, skoða hvað er nýtt um Niðurhalsveri Microsoft. 

 
 
 
 

  

http%20:%20/www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6cc7aad4-70d2-4569-9475-6f2ff952f9d0
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Help server  

En fyrri ú tgáfum Microsoft Dynamics AX veitt hjálp geymdar skrár með fylgiskjölum á öllum biðlurum, 
hjálparkerfi í Microsoft Dynamics AX 2012 eru bið lara - server - byggð á. Aðal hluta af er hjálparkerfis, 

Help server vefsvæ ði Internet Information Services (IIS) að keyra sýndarhugbúnað í netinu. Help 
server geymd og henni stjórnað skal hjálparskrárnar sem eru sendar með afurðina og venja 
hjálparskrár til fyrir Microsoft Dynamics AX innleiðingu. Microsoft Dynamics AX 2012 einnig með hjálp 

skoðunarhamur, sem er opnuð með biðlara Microsoft Dynamics AX, og birtir hjálparefnum. Hæ gt er að 
leita fylgigögn eru hýstar af Help server. Hjálpartextanum skoðunarhamur einnig veitir aðgang að 
viðbótar Microsoft Dynamics AX hjálp hýst á vefnum.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Krafa Já 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð  Högun 

 Biðlari 

 Uppsetning 

 Uppfæ ra 

Stakeholders Stjórnendur 

Tæ knilegar þeim sem taka ákvarðanir 

Innleið ingu hópmeðlimum 

ISVs/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

 

Nýju að gerð irnar  

Uppbygging hjálparkerfis býður upp á eftirfarandi dæ mi:  

 Hæ gt er að auðveldlega bæ tt við venju efnisatrið i. hjálparkerfi 

 Hæ gt er að virkja nokkurn mann í fyrirtæ kið til að stofna hjálp. 

 Hæ gt er að dreifa og auðveldlega að eiga fylgiskjölum, Microsoft uppfæ rslur frá samstarfsaðila 
eða einhverja aðra. ú tgefanda 

 Hæ gt er að nota til að skoða leit hjálp fylgigagna og er staðsettur á netinu eða á vefnum. 

Sé rstaka fjallað   

Help server, þarf að vera settir upp á tölvu sem keyrir Internet Information Services (IIS). Hjálparefni 
þegar beðið er um af Microsoft Dynamics AX bið lara er er sent í Help server. Help server efnisatrið i 

finnur og sendir hann til bið lara, þannig að það hæ gt er að birta í hjálpartextanum skoðunarhamur 
í tölvunni.  

Til að virkja sérsnið hjálpar, þarf að bæ ta við mappa til að Help server writers og biðja til að setja. Það 

skrár fylgiskjölum Er fylgiskjölum birtir sem skrifara verður að hafa öryggisheimildir til að afrita skrár 
að þessari möppu. 
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samanburð  í Dynamics AX 2009  

Hjálparkerfi hefur breyst considerably þar sem Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 
2012 inniheldur breytingar á eftirfarandi: 

 Fyrir Help server 

 Hjálp uppruna úr mörgum fylgiskjölum 

 Stæ kkuð leit 

 Venju fylgiskjölum hjálp 

Fyrir Help server 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Stofna hjálp eða kemur 

í stað fylgigagna og 

supplements efnisatrið in 

í gegnum Microsoft. 

Breytingar á hjálparefni 

voru en hæ gt 

cumbersome, og 

áskilinn recompilation. 

chm skrár. 

Notendur, kerfisstjóra, 

og forritarar geta 

stofnað og birta skrár 

sem nota sérsnið in 

hjálp. 

Hæ gt er að nota HTML - 

eða Microsoft Word 

skjöl til að búa til hjálp 

fylgigagna og 

endurspeglar þörfum 

fyrirtæ kisins. 

Dreifa uppfæ rir við 

hjálpina fylgiskjölum 

notendum. 

Til að setja upp var 

uppfæ rt. chm skrá 

á öllum bið lurum. 

Uppfæ rir fylgiskjölum 

eru fyrir alla 

bið laratö lvur þegar 

uppfæ rslan er uppsett 

í einum stað í Help 

server. 

Er auðveldara að eiga 

við hjálp upplýsingar og 

ganga úr skugga um að 

hvert bið lara hefur 

aðgang að sama. 

Setja upp Help server 

eða í uppsetningunni 

uppfæ rsla á Microsoft 

Dynamics AX. 

Ekki tiltæ kt Help server core er ný. Uppsetningu. einfaldaða 

er vinnslu 

 

Hjá lp uppruna ú r mö rgum fylgiskjö lum 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Skoða hjálp framleiða 

fylgiskjö lum með fleiri 

en einni. ú tgefanda 

Bæ ta við fylgiskjölum í. 

chm skrár var erfitt svo 

hjálp staðsett oft var 

fylgiskjö lum í aðskildum 

skrár. 

Hjálpartextanum 

skoðunarhamur sæ kir 

ú r fylgiskjölum. allir 

ú tgefendur 

Notendur geta aðgangur 

að öllum fylgigögnunum 

með og, fylgigögn getur 

láta Microsoft ú r 

fylgiskjö lum, félagar, 

forritara, og writers 

í fyrirtæ kinu. 

Skoða netkerfi - hýstar. 

hjálparskrár 

Hjálparefni voru 

í packaged. chm skrár 

sem átti að vera sett 

upp á hverja tölvu 

bið lara. 

Hjálparkerfi er á milli 

bið lara og þ jóns sem 

byggja og efnisatrið i 

hýstir eru á þ jóninn 

í netinu. 

Virkjun og viðhald 

hjálpar. einfaldaða 

fylgigögn eru 

Aðgangi fyrir 

upplýsingar 

í hjálpartextanum 

viewer. 

Þótt tengla í. chm sæ kja 

tókst skrár vefbyggðra 

hjálp er ekki tókst nota 

efni til að hafa með leit 

á netinu. 

Hjálpartextanum 

skoðunarhamur veitir 

tengla í vefbyggðra 

hjálp og er hæ gt að 

nota hana til að leita að 

efni á vefnum. 

Hjálp getur innihaldið 

fleiri specialized eða upp 

á fylgiskjö lum á netinu. 
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Stæ kkuð  leit 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Bæ ta við leitarorð til að 

hjálparefni til að bæ ta 

efnisatrið i. 

discoverability 

Breytingar voru þarf en 

hæ gt recompilation. 

chm skrár 

Leita eftir er Help server 

með því að rafhlöðu 

Windows Search Service 

sem styður breytanlegar 

lykilorð leit og allan 

texta. 

Leitarniðurstöður eru 

nákvæ mari, upplýsandi 

og niðurstöður úr líkjast 

opinberu skjali web 

leitarvélar. 

Skoða rich 

leitarniðurstöður. 

Leitarniðurstöður úr. 

chm skrár voru lista 

yfir. samantektir án titla 

Leitarniðurstöður 

innihalda efnisatrið i, 

titlum samantektir, og 

tengla í öðrum uppruna 

hjálp.  

Fljótlegt er að finna 

fylgigagna og á við 

leitina beiðni. í er sem 

leitarskilyrð i eru fæ rð 

inn, sjá lfkrafa ef einnig 

sent er hæ gt að fara 

í web leit. 

Nota leitað úr Microsoft 

Dynamics AX til að finna 

hjálparefnum. 

Ekki stutt Niðurstöður leitina 

bið laraforritsins taka 

með viðeigandi 

hjálparefnum. 

Hæ gt er að nota leita 

í biðlaraforritsins til að 

finna fylgiskjöl um 

sérstakt verk eða hlut. 

Afmarka ú tgefanda með 

því að leitar eða gerð. 

Ekki hæ gt að nota leit. 

chm til að sía skrár með 

því að leitar ú tgefanda 

eða gerð skjals. 

Hæ gt er að afmarka 

leitarniðurstöður 

í hjálpartextanum 

viewer. 

Nota má afmarkanir til 

að takmarka 

leitarniðurstöður í skjöl 

ú r tiltekinni. ú tgefanda 

Þar að auki er hæ gt að 

tilgreina hvort taka eigi 

þannig að þau séu með 

eða án fylgiskjölum fyrir 

forritara eða notendur. 
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Venju fylgiskjö lum hjá lp 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Stofna nýja hjálp. Breytingar á hjálp en 

hæ gt voru fylgiskjölum 

og cumbersome þarf oft 

recompilation og 

staðgengill. chm skrár. 

Notendur, kerfisstjóra, 

og forritarar hæ gt að 

stofna hjálp heimild um 

það Help server. 

Hjálp fylgigögn eru 

framleidda einingu sem 

hentar betur þörfum 

fyrirtæ kisins. 

Nota Microsoft Word til 

að stofna hjálp. 

Ekki stutt Hæ gt er að nota til að 

stofna Word fylgigagna 

og hæ gt er að birta 

í þ jónustunni Help 

server. 

Hæ gt er að nota til að 

stofna Word hjálp. 

Fljótlegt er að stofna 

fylgigagna og er 

sérsnið in að þörfum 

fyrirtæ kisins. 

Nota HTML - eða texta 

til að stofna editors 

hjálp. 

Ekki stutt Hjálpartextanum 

skoðunarhamur notar 

HTML - til að birta hjálp. 

Hæ gt er að nota hvaða 

HTML eða textaritilinn til 

að framleiða skrá 

fylgiskjö lum sem hæ gt 

er að birta í þ jónustunni 

Help server. 

Nota skal Microsoft 

Dynamics AX merki 

í hjálparefni. 

Með merki þarf en hæ gt 

var recompilation. chm 

skrár. 

Forritara hæ gt að setja 

inn merki frá 

bið laranum 

notendaviðmótinu 

í sérsnið in 

hjálparefnum. 

Fylgiskjö lum venju 

notanda samsvarar því 

sem notandinn sér 

á bið laranum. 

Ú r öðrum efnisatrið i 

fela. ú tgefendur 

Hæ gt er að fjarlæ gja 

efnisatrið i ú r. chm skrá 

en síðan er og 

endurþýða átti að skrá. 

sem dreifa 

Hæ gt er að fela hjálp 

fylgigagna og ekki við 

fyrir hvert fyrirtæ ki. 

Notendur sjá 

hjálpartextanum 

fylgigagna og er við að 

þörfum fyrirtæ kisins. 
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Microsoft Dynamics AX 2012 orð alisti  

Microsoft Dynamics AX 2012 nýja forritstengd orðalisti og bæ tt viðmót. á orðalisti veitir tafarlausa, 
síuð aðgangi að skilgreind lénsins eða application skilmálar og hugtök sem tengjast þessari ú tgáfu. 

Einnig er auðveldara að leita að og skoða orðalisti fæ rslur og notendur geta nú  gefur svörun varðandi 
aðal einstaka eða orðalisti. fæ rslur orðalisti  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Krafa Valfrjálst. Er eða ekki nota þessa aðgerð allt eftir 

því hvernig rekstur rekstur. 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð Allt 

Stakeholders Stjórnendur 

Tæ knilegar þeim sem taka ákvarðanir 

Innleið ingu hópmeðlimum 

ISVs/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

 

Nýju að gerð irnar  

Microsoft Dynamics AX 2012 orðalisti: eftirfarandi myndar 

 Eina orðalisti sem inniheldur allar fæ rslur orðalisti  

 Einstaka efnisatrið i fyrir hverja orðalisti fæ rslu í orðalisti 

Sé rstaka fjallað   

Notendur í Microsoft Dynamics AX 2012 verður að vera orðalisti þekkja eftirfarandi: 

 Lén tilteknar - tengilið i og orðalisti hugtök 

 Tilteknar - tengilið i kerfisstýrð (honum) hugtök og orðalisti 

Samanburð  í Dynamics AX 2009  

Microsoft Dynamics AX orðalisti hefur breyst considerably þar sem Microsoft Dynamics AX 2009. fyrir 
Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics orðalisti hefur verið að fullu. endurskoðuð  
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Microsoft Dynamics AX orð alisti 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Fara yfir lén - 

ákveðnum og 

forritstengd skilmálar og 

hugtök sem þau 

tengjast Microsoft 

Dynamics AX. 

Tímabil með orðalisti 

sem fæ rslur sem voru 

eiga við Microsoft 

Dynamics AX 2009 og 

aðrar vörur. 

Orðalisti sem - lén næ r 

aðeins ákveðnum og 

forritstengd hugtak 

fæ rslur fyrir Microsoft 

Dynamics AX. 

Orðalisti fæ rslur eru 

nákvæ mar og 

viðeigandi til vörunnar. 

Fletta eða leita 

í orðalisti. 

Leitarvirknin var 

takmarkaður. 

Leita lykilorð hefur verið 

bæ tt við við almennt 

orðalisti og einstakar 

orðalisti fæ rslur.  

Leit og leitarniðurstöður 

eru bæ tt fyrir 

auðveldari nota.  

Tilboð svörun um einar 

og sér einstaka eða 

orðalisti. fæ rslur 

orðalisti 

Svörun rétturinn var 

takmarkaður.  

á orðalisti publication 

inniheldur miðstýrðar 

lista yfir ö ll orðalisti 

fæ rslur og í henni eru 

eina fæ rslu fyrir hverja 

orðalisti einar og sér 

í tímabil. orðalisti 

Það er sveigjanlegri og 

sundurliðun fyrir 

svörun. 
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gerð  fjá rhagsá æ tlunar (Microsoft Dynamics AX 2012 R 2)  

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 til að gerð fjárhagsáæ tlunar bæ tir fjárhagsáæ tlunarkerfið sem var 
kynnt í Microsoft Dynamics AX 2012.  

Gerð fjárhagsáæ tlunar felst í því að ú tbúa áæ tlanir sem verður fæ rsla adopted fyrirtæ ki. Einka 
opinbera og almenn opinberra fyrirtæ kja hæ gt að skilgreina gerð fjárhagsáæ tlunar og sett upp sínar 
eigin gerð fjárhagsáæ tlunar ferla sem eru sveigjanlegt, tryggja auðvelt í notkun. Með gerð 

fjárhagsáæ tlunar hæ gt að:  

 tengja gerð fjárhagsáæ tlunar ferli með fjárhagsáæ tlunarferli, fjárhag, og stigveldi fyrirtæ kis.  

 greina og uppfæ ra fjárhagsáæ tlunar margar með því að nota áæ tlanir dæ mi, og síðan 
sjálfkrafa leið fjárhagsáæ tlunar ásamt áæ tlanir vinnublöð, og réttlæ tingar viðhengi fyrir skoðar 

og samþykki.  

 sameina marga fjárhagsáæ tlunar eitt stig í áæ tlanir fyrirtæ kisins í eina áæ tlun 
fjárhagsáæ tlunar yfir ofar í fyrirtæ ki. Einnig er hæ gt að þróa eina fjárhagsáæ tlunar í áæ tlun 

í mikla fyrirtæ kisins til að ú thluta fjárhagsáæ tluninni læ gri stigum fyrirtæ kisins.  

Nýju að gerð irnar  

Gerð fjárhagsáæ tlunar byggir á lykill aðgerðir kynnt í Microsoft Dynamics AX 2012, svo sem 
sannvottun sem byggir á og gögn, líkön öryggi fjárhagsvíddarammann, lykilskipulag, og. reglur Gerð 
fjárhagsáæ tlunar bæ tir gerð fjárhagsáæ tlunar ítarlegra reglna og aukalega verk og einingar 
í verkflæ ði. Hæ gt er að skilgreina vinnuflæ ðið þannig að skoða og samþykkja og fjárhagsáæ tlunar til 

að samþæ tta stig í gerð fjárhagsáæ tlunar ferli viðskiptum þörfum gerð fjárhagsáæ tlunar fyrirtæ ki.  

Gerð fjárhagsáæ tlunar er samþæ ttur öðrum Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 kerfiseiningum, svo 
hæ gt sé að fæ ra í úr fyrri áæ tlanir, raunútgjalda, eignir og mannauð. Gerð fjárhagsáæ tlunar er einnig 

samþæ tt við Microsoft Excel og Microsoft Word þannig að hæ gt er að nota þessi tæ ki til að vinna við 
fjárhagsáæ tlun gögn. Til dæ mis áæ tlun stjórnandi getur flytja inn deildar beiðni um áæ tlun yfir í Excel 
- vinnublað úr áæ tlun. til dæ mi um Gögnin hæ gt er að greina, uppfæ rt, charted og síðan birt aftur 

í fjárhagsáæ tlun áæ tlun línur, þar sem gögnin geta leiða til samþykktar.  

Sé rstaka fjallað   

Fjárhagsáæ tlunarstjóra verður að tengjast hlutverki sem hefur heimild til að stofna og viðhalda 

stigveldi fyrirtæ kis. Fjárhagsáæ tlunarstjóra búa til vera annað hvort stigveldi fyrirtæ kis sem er með 
gerð fjárhagsáæ tlunar málefnis eða ú thluta gerð fjárhagsáæ tlunar málefni sem fyrirliggjandi stigveldi 
fyrirtæ kis. 

Verkflæ ði fjárhagsáæ tlunar leið launakerfa með fyrirtæ kið  á grundvelli starfsmenn í fjárhagsáæ tlun. 
Stigveldi fyrirtæ kis Notendur sem vinna með gerð fjárhagsáæ tlunar verða að tengjast starfsmenn sem 
hafa stöður skýrslu til að fyrirtæ kiseiningu í gerð fjárhagsáæ tlunar stigveldi fyrirtæ kis. Notendur utan 
gerð fjárhagsáæ tlunar stigveldi fyrirtæ kis sem þarf að fara yfir fjárhagsáæ tlun áæ tlanir verður hæ gt 

að gefa gerð fjárhagsáæ tlunar notendaflokkinn sem hæ gt er að tengja við áæ tlun fjárhagsáæ tlunar 
sem þeir verða að fara yfir. 

Innbæ tur Office verður að skilgreina og virkar og sniðmát verður semja Excel og setja upp. Word - 

sniðmát Sniðmát eru notuð skipulag gögnin fyrir - og réttlæ tingar með því að nota svæ ðin sem eru 
tilbú in í gegnum gerð fjárhagsáæ tlunar vefþjónustu. fyrir Enterprise Portal, í neti staðsetningar með 
viðeigandi öryggisstig verður að vera tiltæ kt fyrir sniðmát er þeim vinnublöð o. réttlæ tingar 
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Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Krafa Valfrjálst. Er eða ekki á þessum möguleikum allt 

eftir því hvernig rekstur rekstur. 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð Mannauður 

Fjárhagur 

Eignir 

Enterprise Portal  

Innbæ tur fyrir Office 

Opinberi geirinn 

Stakeholders Stjórnendur 

Tæ knilegar þeim sem taka ákvarðanir 

Innleið ingu hópmeðlimum 

ISVs/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

 

Samanburð  með  Microsoft Dynamics AX 2009  

Þessi aðgerð ekki var hæ gt í Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 felur í sér 
eftirfarandi helstu breytinga: 

 Fjárhagsvíddir fyrir gerð fjárhagsáæ tlunar 

 Gerð fjárhagsáæ tlunar og innbæ tur Office 

 Skilgreining fjárhagsáæ tlunargerðar 

 Gerð fjárhagsáæ tlunar verkflæ ðisskilgreiningu 

 Lagt til verk og lagt til eignir 

 Ferli fjárhagsáæ tlunargerðar 

 myndun fjárhagsáæ tlunar gögn uppruna úr áæ tlanir 

 Fæ rslu gögn áæ tlun fjárhagsáæ tlunar 

 Gerð fjárhagsáæ tlunar skýrslur 

 Gerð fjárhagsáæ tlunar gögn teninga 

 Gerð fjárhagsáæ tlunar vefþjónustu 
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Fjá rhagsvíddir fyrir gerð  fjá rhagsá æ tlunar  

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Velja fjárhagsvíddir ú r 
bókhaldslykils fyrir 
fjárhagsáæ tlunar - og 
gerð fjárhagsáæ tlunar. 

Ekki tiltæ kt Með eða án tilteknar 
víddir, þar á meðal 
aðallykla, til 
fjárhagsáæ tlunar - og 
gerð fjárhagsáæ tlunar. 

Gerð fjárhagsáæ tlunar 
og reikningsnúmer 
fæ rslu eru auðveldara. 

Nota gerð 
fjárhagsáæ tlunar 
ítarlegar reglur til að 
velja fjárhagsvíddir utan 
bókhaldslykils fyrir gerð 
fjárhagsáæ tlunar. 

Ekki tiltæ kt Tilgreina ítarlegra 
reglna og skipulag 
ítarlegrar reglu til að 
styðja og staðfestir 
fjárhagsvídd víddir sem 
ekki eru hluti þess 
fjárhagsreiknings sem. 

Veitir meiri sveigjanleiki 
til þess að velja 
fjárhagsvíddir fyrir gerð 
fjárhagsáæ tlunar. 

 

Gerð  fjá rhagsá æ tlunar og innbæ tur Office  

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012  

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Stofna sniðmát fyrir 
Excel - vinnublöð og 
Word - réttlæ tingar. 

Ekki tiltæ kt Stofna sniðmát fyrir - 
og réttlæ tingar með 
reitunum úr gerð 
fjárhagsáæ tlunar 
vefþ jónustu. 

Stýra gögn sem óskað 
er eftir að sjá í - og 
réttlæ tingar fyrir 
mismunandi gerð 
fjárhagsáæ tlunar 
stigum og áæ tlanir.  

Skoða og uppfæ ra 
fjárhagsáæ tlun áæ tlun 
gögnum með því að 
nota Excel  

Ekki tiltæ kt Nota innbót fyrir Excel 
til að skoða, greina, 
grafsins og uppfæ ra 
gerð fjárhagsáæ tlunar 
gögn. 

Nota notendur þekkja 
framleiðni verkfæ ri til 
að vinna með gerð 
fjárhagsáæ tlunar gögn. 

Skoða fjárhagsáæ tlun 
áæ tlun gögnum með því 
að nota Word. 

Ekki tiltæ kt Nota innbót fyrir Word 
til að skoða gerð 
fjárhagsáæ tlunar gögn. 

Nota notendur þekkja 
framleiðni verkfæ ri til 
að vinna með gerð 
fjárhagsáæ tlunar gögn. 

 

Gerð  fjá rhagsá æ tlunar skilgreiningar  

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012  

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Stofna gerð 
fjárhagsáæ tlunar 
aðstæ ður til að 
skilgreina tegundir 
gagna. 

Ekki tiltæ kt Þróun og fínstilla 
aðstæ ður til að styðja 
peningalegir og aðrar 
mæ lieiningar. magn, þ . 
m. t. 

Leggur til stýringu 
á greininguna, 
endurskoðunar, 
uppfæ ra og samþykki 
á gerð fjárhagsáæ tlunar 
mati. 

Stofna gerð 
fjárhagsáæ tlunar þrep 
til að skilgreina skref 
áæ tlun áæ tlanir verða 
að fara í gegnum.  

Ekki tiltæ kt Stofna þrep fyrir gerð 
fjárhagsáæ tlunar 
vinnslu. 

Sérsníðir áæ tlunarferlið 
fjárhagsáæ tlunar til að 
jafna 
fyrirtæ kisstigveldið og 
viðskiptaþarfir. 

Stofna gerð 
fjárhagsáæ tlunar 
verkflæ ði í líkan fara yfir 
ferli sem uppfylla ykkar. 

Ekki tiltæ kt Skilgreina röð stiganna 
í áæ tluninni 
áæ tlunarferlið og 
tengdan með þrepum 
skilgreiningarkenni 
verkflæ ðis. 

Veitir sveigjanleika 
í sem ákvarðar hvenæ r 
gerð fjárhagsáæ tlunar 
verkþæ tti fram. 
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Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012  

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Skilgreina dæ mi skorður 

til að stýra hvenæ r 

fjárhagsáæ tlun 

framboðsáæ tlanir hæ gt 

er að skoða og 

uppfæ rð. 

Ekki tiltæ kt ákvarða hver hæ gt að 

skoða og breyta áæ tlun 

fjárhagsáæ tlunar mat 

á mismunandi þrep 

í áæ tluninni 

áæ tlunarferlið. 

veitir sveigjanleika og 

öryggis fyrir skoða og 

uppfæ ra gerð 

fjárhagsáæ tlunar mati.  

Skilgreina áæ tlanir og 

gerð fjárhagsáæ tlunar 

stig fyrir ú thlutanir sem 

hæ gt er að gera við 

sjálfkrafa 

verkflæ ðisvinnslu. 

Ekki tiltæ kt Nota áæ tlanir og stig til 

að ú thluta sjálfkrafa 

milli mat. 

rekstraráæ tlanir 

fjárhagsáæ tlunar 

Gerir ú thlutanir. gerð 

fjárhagsáæ tlunar 

Búa til áæ tlun forgang 

til að styðja þróun fyrir 

áæ tlanir eftir forgangi 

eða markmiði. 

Ekki tiltæ kt stofna forgang til að 

skilgreina tegundir fyrir 

metur. áæ tlanir 

fjárhagsáæ tlunar  

Býður upp á möguleika 

til að flokka og meta 

fjárhagsáæ tlunar. eftir 

forgangi áæ tlanir 

Netinu og server 

auðkenna möppu 

staðsetningar fyrir. 

viðhengi áæ tlun  

Ekki tiltæ kt Tilgreina möppu 

staðsetningar fyrir. 

viðhengi áæ tlun 

Centralize staðsetningu. 

viðhengi áæ tlun 

fjárhagsáæ tlunar 

Veita Office innbót 

stuðning við 

tillögublöðunum og. 

réttlæ tingar  

Ekki tiltæ kt Velja sniðmátsskrár til 

að nota fyrir - og tengd 

réttlæ tingar. 

veita margar sniðmát 

fyrir gerð 

fjárhagsáæ tlunar 

ferlum.  

 

Gerð  fjá rhagsá æ tlunar verkflæ ð isskilgreiningu  

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Setja upp gerð 

fjárhagsáæ tlunar 

verkflæ ði fyrir 

endurskoðun og 

samþykki. 

Ekki tiltæ kt Fjárhagsáæ tlun leið ir 

sjálfkrafa æ tlar að 

starfsmenn í gerð 

fjárhagsáæ tlunar 

fyrirtæ ki fyrir 

endurskoðun og 

samþykki. 

Leið in og 

á fjárhagsáæ tlun 

áæ tlunum sé. tryggja 

og skilvirkar 

Setja upp gerð 

fjárhagsáæ tlunar 

verkflæ ði fyrir ykkar. 

Ekki tiltæ kt Nota stig leið sjálfkrafa 

til að transitions 

fjárhagsáæ tlun 

launakerfa með 

áæ tluninni stig sem var 

skilgreind. 

Gerð fjárhagsáæ tlunar 

ferli er hæ gt að sérsníða 

svo fyrirtæ kisstigveldið 

og viðskiptaþarfir. 

Setja upp gerð 

fjárhagsáæ tlunar 

vinnuflæ ð ið þannig að 

sjálfkrafa tengd stofna 

eða virkja. áæ tlanir 

fjárhagsáæ tlunar 

Ekki tiltæ kt áæ tlanir 

fjárhagsáæ tlunar yfir 

getur sjálfkrafa ú thluta 

úr fjárhagsáæ tlun sem 

tengd fjárhagsáæ tlunar; 

áæ tlanir Fjárhagsáæ tlun 

eða tengdar áæ tlanir 

getur sjálfkrafa leggja 

saman fjárhagsáæ tlunar 

vegna mat sem áæ tlun. 

fjárhagsáæ tlunar 

Veitir fyrir sveigjanleika 

til að mismunandi 

nálganir. gerð 

fjárhagsáæ tlunar  
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Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Setja upp gerð 

fjárhagsáæ tlunar 

vinnuflæ ð ið þannig að 

framkvæ ma sjálfkrafa 

ú thlutanir. 

Ekki tiltæ kt Notaðar áæ tlanir og - 

stigi ú thlutanir til að 

uppfæ ra sjálfkrafa 

ú thlutana fyrir gerð 

fjárhagsáæ tlunar 

áæ tlanir. 

Veitir sveigjanlegar og 

er skilvirkar gerð 

fjárhagsáæ tlunar 

ú thlutanir. 

 
 

Lagt til verk og lagt til eignir  

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Stofna ráð lagðar verk 

fyrir gerð 

fjárhagsáæ tlunar. 

Ekki tiltæ kt Veitir lista yfir verk lagt 

til að nota fyrir gerð 

fjárhagsáæ tlunar. 

áæ tlun áæ tlun lína 

getur fela í sér lagt til 

verk. 

Stofna ráð lagðar eignir 

fyrir gerð 

fjárhagsáæ tlunar. 

Ekki tiltæ kt Veitir lista yfir lagt til 

eign til þess að nota 

fyrir gerð 

fjárhagsáæ tlunar. 

áæ tlun áæ tlun línu 

getur innihaldið. eign 

sem lagt er til 

Ferli fjá rhagsá æ tlunargerð ar 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Stofna gerð 

fjárhagsáæ tlunar ferli 

á grundvelli 

fjárhagsáæ tlunarferli, 

fjárhag og opinberra 

fyrirtæ kja. 

Ekki tiltæ kt Velja ferli 

fjárhagsáæ tlunar, 

fjárhagur og fyrirtæ ki 

fyrir hverja áæ tlun 

áæ tlunarferlið. 

Samþæ tt gerð 

fjárhagsáæ tlunar við 

fyrirliggjandi 

fjárhagsáæ tlun og, 

fjárhagslegar. aðgerðir 

fyrirtæ kis 

Setja upp sjálfvirka 

þýðingar fyrir gerð 

fjárhagsáæ tlunar vinnslu 

heiti og lýsingar. 

Ekki tiltæ kt Þýðir nöfn og lýsingar 

notuð í gerð 

fjárhagsáæ tlunar ferlum. 

í multicountry sem 

eykur fyrirtæ ki er 

usability af gerð 

fjárhagsáæ tlunar 

ferlum.  

Velja réttlæ ting sniðmát 

og viðhengi möppu fyrir 

hverja áæ tlun 

áæ tlunarferlið. 

Ekki tiltæ kt jöfnun sniðmát hæ gt að 

skilgreina narrative þarfir 

sem tengist senda. 

áæ tlanir fjárhagsáæ tlunar 

Viðhengi möppu veitir 

staðsetningu fyrir 

viðhengi og sniðmát sem 

tengist gerð 

fjárhagsáæ tlunar vinnslu.  

Veitir miðstýrðar 

stýringar fyrir nota og 

að geyma gerð 

fjárhagsáæ tlunar. 

viðhengi og réttlæ tingar 

Velja stigveldi fyrirtæ kis 

og tengdan hennar með 

ábyrgðarstöðvar. 

verkflæ ði gerð 

fjárhagsáæ tlunar 

Ekki tiltæ kt Velja áæ tlunina verkflæ ð i 

fyrir áæ tlanir og litið er 

á skilgreiningarkenni 

verkflæ ðis fyrir hverja 

ábyrgðarstöð í stigveldi 

fyrirtæ kis. 

Sérsníðir 

fjárhagsáæ tlunar fyrir 

áæ tlunarferlið 

fyrirtæ kisstigveldið og 

viðskiptaþarfir. 
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Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Fyrir hverja stig í áæ tlun 

verkflæ ði fyrir áæ tlanir 

skal skilgreina gerð 

aðgangs notendur hafa til 

að áæ tla áæ tlunum. 

Ekki tiltæ kt Fyrir hverja gerð 

fjárhagsáæ tlunar stig er 

tilgreint eftirfarandi 

aðgerðum: 

 Tengja 

fjárhagsáæ tlunar þar 

sem yfirstig áæ tlanir. 

áæ tlanir 

fjárhagsáæ tlunar 

 Bæ ta. línur áæ tlun 

fjárhagsáæ tlunar 

 Breyta. línur áæ tlun 

fjárhagsáæ tlunar 

 Nota vinnublað og. 

skrár sniðmát jöfnun 

Stýrir því hvaða 

notendur geta skoðað 

og breyta á hverju stigi 

á gerð fjárhagsáæ tlunar 

verkflæ ði. 

Í lista allra þeim forgangi 

skal velja þæ r sem hæ gt 

er að nota 

í fjárhagsáæ tlun fyrir 

áæ tlanir áæ tlunar 

áæ tlunarferlið. 

Ekki tiltæ kt ábyrgðarstöðvar getur 

starfað með öðrum og 

meta lista yfir hefur ekki 

verið forgangsraðað. 

áæ tlanir fjárhagsáæ tlunar 

Býður upp á möguleika 

til að fjárhagsáæ tlun 

eftir forgang eða 

markmiði. 

Stýra virkjun og lok gerð 

fjárhagsáæ tlunar vinnslu. 

Ekki tiltæ kt Virkja, óvirkja, og klára 

gerð fjárhagsáæ tlunar 

ferlum. 

Veitir miðstýrðar 

stýringar fyrir stjórnun 

gerð fjárhagsáæ tlunar 

ferlum. 

 

Myndun fjá rhagsá æ tlunar gö gn uppruna ú r á æ tlanir 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Fjárhagsáæ tlunar eru 

myndaðar áæ tlanir ú r 

fjárhag. 

Ekki tiltæ kt Flytja eldri og gildandi 

gögn úr fjárhag til að 

áæ tlun. til dæ mi um 

Samþæ tt gerð 

fjárhagsáæ tlunar við 

fjárhag. 

Fjárhagsáæ tlunar eru 

myndaðar úr áæ tlanir. 

stöður spá 

Ekki tiltæ kt Flytja spár stöðu gögn í. 

til dæ mi um 

fjárhagsáæ tlunar 

Samþæ tt gerð 

fjárhagsáæ tlunar með 

mannauði. 

Fjárhagsáæ tlunar eru 

myndaðar áæ tlanir 

í eignir. 

Ekki tiltæ kt Flytja eignaáæ tlanir 

á fjárhagsáæ tlun. til 

dæ mi um 

Samþæ tt gerð 

fjárhagsáæ tlunar með 

eignum. 

Fjárhagsáæ tlunar eru 

myndaðar úr öðrum 

áæ tlanir. áæ tlanir 

fjárhagsáæ tlunar 

Ekki tiltæ kt Flytja fjárhagsáæ tlun 

áæ tlun gögn frá einum 

gerð fjárhagsáæ tlunar 

vinnslu í áæ tlun áæ tlun 

í öðru ferli. 

Stofna einfaldar ný 

fjárhagsáæ tlun eða 

fyrirliggjandi ú r áæ tlanir 

fyrri áæ tlunartölum. 
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Fjá rhagsá æ tlun á æ tlun gö gn fæ rlsa  

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Búa til. áæ tlanir Ekki tiltæ kt 

 

þegar hæ gt er að búa til 
áæ tlanirnar er hæ gt að 
tilgreina: 

 Ferli 
fjárhagsáæ tlunarger
ðar 

 ábyrgðarstöðvar 

 Yfir áæ tlanir 
fjárhagsáæ tlunar 

 Gerð 
fjárhagsáæ tlunar 
notendaflokka 

 Fjárhagsáæ tlunar 
væ gi og forgang 
áæ tlun 

 Vinnublöð, viðhengi 
og réttlæ tingar 

Stofna fjárhagsáæ tlunar 

skilvirkar er áæ tlanir. 

og sveigjanleg 

 

Vinna með. línur áæ tlun 

fjárhagsáæ tlunar 

Ekki tiltæ kt Hæ gt er að vinna með 
áæ tlun 
fjárhagsáæ tlunar: sem 
byggja á 

 Á æ tlanir 

 Spástöður 

 Lykilskipulag og 
víddargildi  

 Magn og 
einingarverð 

 Gjaldmiðlum og 
upphæ ðir 

 Ú thlutun eða tímabili 
eftir vídd 

Vinna með línum er 

áæ tlun 

fjárhagsáæ tlunar verður 

virkur og. 

Vinna með 

fjárhagsáæ tlun áæ tlun 

línuupplýsingum. 

Ekki tiltæ kt Hæ gt er að vinna með 
fjárhagsáæ tlun áæ tlun 
upplýsingar um línur 
byggðar á: 

 Verk lagt til eða verk 

 Eign eða lagt til eign 

 Staða 

áæ tlun 

fjárhagsáæ tlunar 

línuupplýsingar auðvelt 

er að samþæ tt við aðrar 

einingar 

Nota upplýsingakassa til 

að skoða upplýsingar 

um fjárhagsáæ tlun og 

áæ tlun. línur áæ tlun 

fjárhagsáæ tlunar 

Ekki tiltæ kt Notendur geta skoðað 
upplýsingakassa 
eftirfarandi: 

 Undirbúningsaðili 
fjárhagsáæ tlunarger
ðar 

 Mat eftir upphæ ð  

 Mat eftir einingu 

 Tengdar 
fjárhagsáæ tlunarger
ðir 

 Línumat eftir 
aðstæ ðum 

 Skjöl 
fjárhagsáæ tlunargerðar 

áæ tlun 

fjárhagsáæ tlunar hæ gt 

er að forskoða finnast 

og flýti. 
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Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Búa til fæ rslur 

fjárhagsáæ tlunarskráar 

úr áæ tlun áæ tlunum. 

Ekki tiltæ kt Búa til fæ rslur 

fjárhagsáæ tlunarskráar 

úr áæ tlun. 

framboðsáæ tlanir 

Stofna drög áæ tlun úr 

samþykktrar 

fjárhagsáæ tlunar 

áæ tlun er auðveldara. 

Vinna með áæ tlanir 

fjárhagsáæ tlunar úr 

Enterprise Portal. 

Ekki tiltæ kt Notendur Enterprise 

Portal geta stofnað eða 

finna, uppfæ ra og 

samþykkja. áæ tlanir 

fjárhagsáæ tlunar 

Gerð fjárhagsáæ tlunar 

er hæ gt að framkvæ ma 

af notendum sem ekki 

eru með ótakmarkaðan 

aðgang í Microsoft 

Dynamics AX 2012. 

Gerð  fjá rhagsá æ tlunar ský rslur  

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Nota spá til að skoða 

skýrslur stöður, 

upphæ ðir 

niðurstöðutö lur og 

fæ rslur 

fjárhagsáæ tlunarskráar 

með endurskoðuðum 

áæ tlun. 

 

Ekki tiltæ kt Notendur geta sett 

fæ ribreytur til að raða 

og flokka gerð 

fjárhagsáæ tlunar gögn 

fyrir eftirfarandi 

skýrslum: 

 Spástöður eftir 

fjárhagsáæ tlunargerð 

 Listi 

fjárhagsáæ tlunarger

ðar 

 Samtölur lykla 

fjárhagsáæ tlunarger

ðar 

 Endurskoðun 

fjárhagsáæ tlunar 

Notendur geta skoðað, 

greina fylgjast með, 

endurskoðun spá 

stöður, upphæ ðir 

niðurstöðutö lur og 

fæ rslur 

fjárhagsáæ tlunarskráar 

með endurskoðuðum 

áæ tlun. 

Gerð  fjá rhagsá æ tlunar gö gn teninga  

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Skoða og greina 

ítarlegar. upplýsingar 

gerð fjárhagsáæ tlunar 

Ekki tiltæ kt Tilteknar mæ lingar, 

reiknaðar mæ lieiningar 

og öllum fjárhagsáæ tlun 

áæ tlun eigindir eru 

tiltæ k innan marka gerð 

fjárhagsáæ tlunar 

teninga. 

Gerð fjárhagsáæ tlunar 

greining er quicker og 

ítarlegra. 

Gerð  fjá rhagsá æ tlunar vefþ jó nustu  

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Til að stofna, sæ kja og 

uppfæ ra gerð 

fjárhagsáæ tlunar gögn 

úr ytri forrit. 

Ekki tiltæ kt Við gerð 

fjárhagsáæ tlunar 

skilgreiningu er hæ gt að 

stofna sniðmát fyrir - og 

réttlæ tingar með því að 

nota gerð 

fjárhagsáæ tlunar. 

Ytri framleiðni og 

áæ tlaðra formulation 

verkfæ ri má nota til að 

vinna með. gögn áæ tlun 

fjárhagsáæ tlunar 
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Frekari upplýsingar 

Ítarlegri upplýsingar um gerð fjárhagsáæ tlunar er að finna í hvíta innleiðir röðum innbæ tur Office fyrir 
gerð fjárhagsáæ tlunar, skilgreining gerð fjárhagsáæ tlunar, og stefnu um notkun gögn analysis gerð 
fjárhagsáæ tlunar teningnum. 
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Laun (Microsoft Dynamics AX 2012 R 2) 

Laun hún hefur verið redesigned til notanda í samræ mi einfaldaða samskiptum við uppsetningu og 
gagnafæ rslu.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Krafa Valfrjálst. Er eða ekki á þessum möguleikum allt 
eftir því hvernig rekstur rekstur. 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á afurðar öðrum Viðskiptavinir 

Mannauður 

Fjárhagur 

Verk 

Stakeholders Stjórnendur 

Innleið ingu hópmeðlimum 

ISVs/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

 

Nýju að gerð irnar  

Skylda sér um nú laun fyrir garnishments, þar á meðal undirstig styðja - og pantanir. levies Þegar 
gera á fleiri en eina garnishment til starfsmanns, ú treikning raðir ganga úr skugga um að hvert eina 

eru meðhöndlaðar rétt og að sameinuðu frádráttarlið ir hafa verið dregnir frá ekki hæ rra en lagalega 
leyfð.  

Laun séu greidd með því að nota laun, störf verður að ú thluta á starfsmenn. Stöðu stillingar eru 

notaðir til að stýra því hvernig tekjur eru myndaðar. þæ r eru einnig notaðar fyrir starfsmenn' almennt 

greiðsla er skuld vátrygging, og félög.  

Margar laun stillingar eru nú . gildisdagsetningar Dagsetninguna - virk stillingar einfalda viðhald gagna 
sem sé að rekja breytingar verða á mismunandi tímapunktum. Til dæ mis ef starfsmann að álíta að 

aðseturs hennar breytist í mánuði er hæ gt að fæ ra inn fram breyta dagsetningu strax. Gildandi 
residency upplýsingar eru notaðar þar til upphafsdagsetningunni sem settur er upp fyrir nýjar 
upplýsingar og nýju upplýsingarnar sjálfkrafa að nota á gildisdagsetningu. 

Sé rstaka fjallað   

Launagögn og stillingar úr Microsoft Dynamics AX 2009 er hæ gt að flytja í laun fyrir Microsoft 
Dynamics AX 2012. vegna breadth og Þykkt viðbóta margir nýjum stillingum þarf að setja upp áður en 

upphaflegu laun keyra eftir að innflutningi.  

Hlunnindi og frádráttur hafa breyst extensively úr Microsoft Dynamics AX 2009. uppsetningu fríðinda 
og ákvörðun um rétt á fríðindi eru bæ ði afgreiddar í mannauði. Uppsetning kostnaði og við frádrátt er 

gert í - kerfi. Starfsmenn að vera skráður í fríðindi annaðhvort ú r mannauður eða launa. 

Bókun og laun starfsmanns Ú tgáfa greiðslur eru nú aðskildar ferlum.  

Sumar sem var notað í Microsoft Dynamics AX 2009 var breytt í Microsoft Dynamics AX 2012 til þess 
að gera betri grein staðlaða tengjast notkun í -.  
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Hugtak notuð um 

í Microsoft Dynamics 
AX 2009 

Ný tt tímabil fyrir 

Microsoft Dynamics 
AX 2012 

Athugasemdir 

Fríðindi Uppsöfnun fríðinda Uppsöfnun fríðinda áæ tlanir fyrir veikindi 
hafður á og launaðan tíma er hæ gt að setja 
upp í skjámyndir sem opnaður er 
í uppsetningu á - svæ ðissíðunni. 

Fyrir breytingum 
á hlunnindaskatti 

Fríðindi Virð isaukafrádráttur vegna hafa verið 
blandaði með öllum öðrum fríðindi í Microsoft 

Dynamics AX 2012. áður var kallað fyrir 
breytingum á hlunnindaskatti í Microsoft 
Dynamics AX 2009 er nú  kallað fríðindi sem 

er með framlag vinnuveitanda en hefur ekki 
starfsmann frádrátt.  

Imputed earning Fyrir breytingum 
á hlunnindaskatti 

á imputed earning er nú  fyrir breytingum 
á hlunnindaskatti líftíma, svo sem 
vátrygging, sem starfsmenn eru skattlagðar 
á, jafnvel þó að þeir ekki að fyrirtæ kið fái 

auka í greiða.  

Greiða einingar Earning kóta Greiða einingar, svo sem frádræ tti félag og 

kostnaði virð isaukafrádráttur vegna voru 
áður sameinaðir og nú þæ r séu aðskildir og 
vísað er til sem earning kóða. 

Samanburð  með  Microsoft Dynamics AX 2009  

Laun hefur breyst considerably þar sem Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 

felur í sér eftirfarandi nýja eiginleika: 

 Fyrir garnishments (með undirstig styðja pöntunum) - og levies 

 Laun stillingar fyrir stöðu 

Eftirfarandi aðgerðir laun hefur verið breytt fyrir Microsoft Dynamics AX 2012: 

 Skatta launa 

 Uppsöfnun fríðinda eins og áæ tlanir, greiddur tími og á á tíma veikindi 

 Myndun tekjur yfirlit 

 Myndun launa yfirlit 

 Notkun earning kóta sem auðkenna gerð tekjur sem starfsmenn fá fyrir þ jónustu sína 

 Laun stillingar fyrir starfsmanns 

 Hlunnindi og frádráttur 

 Bókun og greiða Ú tgáfa 
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Fyrir garnishments - og levies 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Setja upp frádrátt til að 

vinna garnishments 

(með undirstig styðja 

pöntunum) - og levies. 

Ekki tiltæ kt Setja upp garnishments - 

og levies með sama 

skjámyndum og 

stýringar sem eru 

notaðir til að setja upp 

fríð indi.  

Einfaldar gögnin ferlið. 

Fæ ra inn og geyma ríki 

og alríkis - þarfir sem 

eru notaðar til að 

ákvarða disposable 

tekna. 

Ekki tiltæ kt Tilgreina hlutfalli 

takmarkanir og önnur 

gögn sem nauðsynlegur 

er til að tryggja skal að 

garnishment eða er ekki 

levy starfsmanns fæ kka 

í nettó greiða undir 

lágmarki ræ ðst af alríkis -, 

ríki eða. governments 

Launavinnslu notanda 

viðeigandi samræ mist 

lagalegar kröfur. 

Reikna rétt fyrir eina 

eða fleiri garnishments 

eða skattsfæ rslu. levies  

Ekki tiltæ kt Tilgreina upphæ ð eða 

prósenta af laun sem 

draga á frá, meðan 

mörk fyrir garnishment 

(ef við á) í hvaða röð 

frádráttarlið ir hafa verið 

dregnir frá reiknuð og 

hámarksprósenta af 

stofninum sem laun 

sem hæ gt er að 

dreginn frá.  

Nettó laun eru rétt 

reiknað ú t. 

Laun stillingar fyrir stö ð u 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Nota stöðu stillingar til 

að stjórna hvernig 

tekjur eru myndaðar. 

Ekki tiltæ kt Tilgreina lögaðila að 

staðan sé borgað er 

hæ gt að stilla 

venjulegur 

klukkustunda sem var 

unninn á ári og ferli 

launa fyrir stöðuna, og 

veljið hvort á að mynda 

laun á grundvelli sö lu 

eða röðun. 

Upphæ ðin af gögnum 

sem krafist er þegar 

starfsmenn er stöður 

breyta og læ kka um 

hæ ttu launa villur er 

í lágmarki. 

Setja upp starfsmenn' 

almennt greiðsla er 

skuld vátrygging, og 

félagi stillingar fyrir 

stöðu. 

Ekki tiltæ kt ú thluta sjálfgildum fyrir 

stöður starfsmanns 

staðlaða til að stjórna 

stillingar og ú thluta 

sjálfkrafa gildi 

á starfsmenn sem eru 

tengdir stöðurnar. 

Upphæ ðin af gögnum 

sem krafist er þegar 

starfsmenn er stöður 

breyta og læ kka um 

hæ ttu á villur er 

í lágmarki. 

Setja upp 

bókhaldsupplýsingar, t. 

d. fjárhagslegrar víddir 

og sniðmát styðja fyrir 

stöðuna. 

Bókhaldsupplýsingar 

sett var upp fyrir 

starfsmann. 

ú thluta sjá lfgildum fyrir 

stöður starfsmanns 

staðlaða til að stjórna 

stillingar og ú thluta 

sjálfkrafa gildi 

á starfsmenn sem eru 

tengdir við stöðuna. 

Upphæ ðin af gögnum 

sem krafist er þegar 

starfsmenn er stöður 

breyta og læ kka um 

hæ ttu á villur er 

í lágmarki. 
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Skatta launa 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Skilgreina laun 

skattkóðana. 

Ekki tiltæ kt Bæ ta við bókunarreglur, 

staðgreiðsluskatts SUTA 

reikningsnúmer, vsk - 

gjaldmiðla, og aðrar 

upplýsingar til að 

skattakóðunum sem eru 

sem fylgja með 

Microsoft Dynamics 

AX 2012.  

Breytanlegar skattkóðar 

tryggja sem laun 

skattar eru reiknaðir 

rétt. 

Setja skal upp ríkið og 

staðbundnar skatta 

sem þarf. 

Setja upp allar til skatta 

sem allra ríki sem 

fyrirtæ kið starfar innan. 

Setja upp einungis þæ r 

ríki og staðbundnum 

skatta sem eiga við 

vsk - svæ ðum sem 

fyrirtæ kið starfar innan. 

Upphæ ðin uppsetningar 

og viðhald sem krafist 

er fyrir laun skatta er 

minnkað. 

 

Uppsö fnun fríð inda eins og á æ tlanir, greiddur tími og á  á  tíma veikindi 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Halda nákvæ mar 

endurskoðun feril allra 

breytingar sem eru 

gerðar á starfsmanns. 

stöður uppsöfnun 

fríð inda 

Stöður gæ ti verið 

uppfæ rð ir en engum 

fæ rslum var haldið 

varðandi þegar 

breytingin var gerð og 

hver framkvæ mdi hana. 

Endurskoðun fæ rslur 

eru stofnaðar fyrir 

hverja breyta 

í uppsöfnun áæ tlun, 

hvort staða breytingar 

eru gerðar handvirkt 

eða sem hluta af 

sjálfvirkt vinnslu. 

Protects áreiðanleika. 

gögn uppsöfnun fríð inda 

Safna upp stöður byggt 

á starfsmanns eða 

ráðningardagsetning. 

dagsetning starfsaldurs 

Uppsafnaðar stöður 

í byggja 

ráðningardagsetning 

eingöngu. 

Hæ gt er að tilgreina 

grunnur sem er notuð til 

að safna upp fríð indi 

undir fríð indum 

uppsöfnun áæ tlun. 

Veitir meiri sveigjanleiki 

fríð inda notanda hönnun 

í uppsöfnun áæ tlunum. 

Skilgreint fjö lda earning 

kótum á dregin stöðu er 

áæ tlun. 

Eina earning var nota 

fyrir hverja áæ tlun. 

uppsöfnun fríðinda 

Hæ gt er að setja upp 

eins marga earning 

kótar og þörf krefur, 

fyrir hverja áæ tlun. 

uppsöfnun fríðinda Til 

dæ mis er hæ gt að nota 

aðskildar earning kóta 

um stöður í mismunandi 

lögaðila. 

Leyfir fleiri sveigjanlega 

bókhald fríðinda 

uppsöfnun áæ tlunum. 
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Myndun tekjur yfirlit 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Mynda sjálfkrafa tekjur. Mynda tekjur byggður 

á safni af vinnudaga 

í viku. 

Mynda tekjur 

á grundvelli Á æ tlun. 

eða laun  

Losar flestum 

handvirkan innslátt og 

fæ kkar hæ ttu á villur. 

Tekjur búa til handvirkt, 

þar á meðal tekjur ekki 

tengd tíma unnið eða 

leyfi.  

Fæ ra inn í earning 

mæ tingu starfsmanns. 

Fæ ra inn earning 

upplýsingar í. yfirlits 

tekjur 

Veitir sveigjanleika fyrir 

skráningu á tekjur ekki 

mynda sölu eða úr 

röðun. 

Losa fyrir tekjur. 

greiðsluvinnslu 

Ekki tiltæ kt Gefa ú t tekjur 

skilgreiningarlykill 

stendur einn vinnslu 

sem ákvarðar tekjur séu 

tilbúnir fyrir verið sett 

á starfsmann greiðslu. 

ú tgáfuvinnsluna 

staðfestir að dreifingu 

á fjárhagsupphæ ð fyrir 

tekjur eru tilbúnar. 
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Myndun launa yfirlit 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Rekja greiða yrðingar 

sem eru myndaðar sem 

hluti af samstæ ðu 

í einni laun keyrð.  

Ekki tiltæ kt Rununúmer eru 

sjálfkrafa ú thlutað 

þegar er greidd yfirlit. 

Skýrslur og aðrar niður 

á við ferli er hæ gt að 

keyra á sama setja 

launa yfirlit. 

Veita blönduð greiða 

yfirlitið til að starfsmenn 

sem sem stöður margar 

bið er greitt á sama 

greiða ferli og af sama 

lögaðila. 

Sérstaka greiða yfirlit er 

stofnuð fyrir hverja 

stöðu sem starfsmaður 

geymir. 

Taka með sjálfstæ ð 

hlunnindi og tekjur 

í einni. yfirlits greiða 

Minnkar mögulega fyrir 

starfsmann misskilning 

með því að gefa yfirlits 

greiða samsteyptu fyrir 

tiltekið tímabil. 

Earning kó ta 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Tilgreina sniðmát 

bókhald og víddargildi 

við earning kóða. 

Ekki tiltæ kt Sniðmát bókhald og 

víddir tengjast earning 

er svo að mismunandi 

tekjur hæ gt. annan hátt  

Er tryggt að 

kostnaðurinn af tekjur 

er dreift á bókhald 

víddir með því að nota 

bókhaldsreglur sem eru 

tilgreindir á earning 

kóða. 

Samþæ tta laun með 

launafyrirkomulög fastra 

launa 

í mannauðskerfinu.  

Ekki tiltæ kt Earning kóta fyrir sem 

taxti grunnur er 

klukkustund, mánuði, 

árlega eða fyrir hvert 

launatímabil mun 

tilvísun 

launafyrirkomulagi 

fastra launa fyrir 

starfsmann við stöðu 

tekjur myndun vinnslu.  

Starfsmaðurinn 

einfaldar uppsetningu 

og earning HCM sem 

vogun. fastra launa 

Þetta sýnir kleift að 

tilgreina tekna eftir 

stöðu, leyfir mörg 

launafyrirkomulag fyrir 

verið virk á sama tíma, 

og leyfir laun taxta við 

komið fyrir hvern 

starfsmann og stöðu 

í stað inn reitsins fyrir 

hvert starfsmanns. 

Stofna og ú thluta 

earning upp - brú ttó. 

Tekjur upp - brúttó er 

hæ gt að stofna en voru 

erfitt að setja upp. 

Stofna earning kóða 

sem eru notaðir til að 

rétt upp - reikna út 

brú ttó tekjur. Upp - 

brú ttó upphæ ð er 

upphæ ðin sem er bæ tt 

við heima - taka net 

greiða, þannig að 

starfsmaður alltaf tekur 

við tilgreind upphæ ð. 

Í vinnslu stafar „vsk -― 

ú t backs breytingar sem 

gæ tu verið framkvæ md 

ef missed handvirkt. Til 

dæ mis ef skattur 

bracket breytingar og 

starfsmann tekur á móti 

$ 500 bifreið uppbót 

starfsmanns er eftir 

verklagsreglum 

viðkomandi greiða 

sjálfkrafa að leiðrétta 

þannig að $ 500 er enn 

móttekið eftir nýrri 

skattupphæ ð hefur 

verið dreginn frá. 
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Laun stillingar fyrir starfsmanns 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Setja upp 

bankareikninga 

starfsmanna. 

Starfsmann launa 

bankareikning var 

notuð. 

Laun er samþæ tt 

mannauðs og 

bankareikning 

starfsmanns sjóða - og 

bankakerfi. 

fjárhagsupphæ ð banka 

Upplýsingarnar eru sett 

upp og viðhaldið í einu 

svæ ði, sem veitir minna 

möguleiki fyrir 

misræ mi. 

Setja upp bankareikning 

greiðslu til. eftir lögaðila 

Starfsmenn voru 

greiddir með launa 

bankareikning. 

Starfsmenn eru greidd 

í gegnum mannauður. 

bankareikning 

starfsmanns 

Minnkar uppsetningu og 

eykur samþæ ttingu. 

Nota dagsetningu - virk 

stillingar til að viðhalda 

upplýsingar 

starfsmanns, svo sem 

residency og 

hjúskaparstöðu, sem 

hafa áhrif á laun stöðu.  

Breytingar á skattalegar 

stillingar voru virk um 

leið og þeir voru 

stofnaðar. Ekkert skrá 

yfir fyrir fyrri gildi. 

stillingar 

Fæ ra inn gögn 

starfsmanns fyrir skatta 

svæ ði og skattkóða og 

tilgreina dagsetningin 

sem breytingin 

í gögnunum tekur gildi. 

Einfaldar gagnastjórnun 

og tryggir að laun 

skattar eru reiknaðir 

rétt. 

Hlunnindi og frá drá ttur 

Skilalotan getur? 
er gert 

Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 
þ etta? mikilvæ gt 

Skrá starfsmenn fyrir 

fríð indi að þeir séu rétt 

fyrir með því að nota 

nýja hæ fni reglu 

í mannauðskerfinu. 

Allar að vera skráður 

tókst starfsmanns 

í hvaða fríð indi. 

Starfsmenn geta aðeins 

að vera skráður 

í fríð indi sem þæ r ná 

hinni. þarfir fyrir hæ fni  

Reglurnar sem 

fyrirtæ kið stillir fríðinda 

hæ fni eru framfylgt, 

fairly og einfaldlega 

með minni hæ ttu 

á villu. 

Setja upp fríð indi 

í öðrum tegundum, svo 

sem healthcare, 

starfslok starfsmanna 

og launum.  

Hverja tegund af 

fríð indum var sett upp 

og vinnsla sérstaklega. 

Nota sama skjámyndum 

og stýrir til að setja upp 

alla fríð inda. tegundir  

Einfaldar gögnin ferlið. 

Bó kun og greið a Ú tgá fa 

Skilalotan getur? 

er gert 

Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Hvers vegna er 

þ etta? mikilvæ gt 

Senda greiða yfirlit 

í viðskiptaskuldir til 

greiðslu. 

Senda laun yrð ingar 

fyrir greiðslu 

í viðskiptaskuldir og 

bókað í gert greiðslur 

voru. einu ferli 

Senda greiða yfirlit 

í greiðslubókina til 

greiðslu. 

Leyfa notendum þann 

sveigjanleika að geta 

gera sem sendir og 

bókun í þeirri röð sem 

þæ r á þannig að þeir 

getur greitt starfsmenn 

í tæ ka tíð. 

Bóka greiða yfirlit. Senda laun yrð ingar 

fyrir greiðslu 

í viðskiptaskuldir og 

bókað í gert greiðslur 

voru. einu ferli 

Bóka laun yfirlit.  Leyfa notendum þann 

sveigjanleika að geta 

gera sem sendir og 

bókun í þeirri röð sem 

þæ r á þannig að þeir 

getur greitt starfsmenn 

í tæ ka tíð. 
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Gö gn (deildaskiptingar fyrir Microsoft Dynamics AX 2012 R 2)  

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Virkjar gögn með því að nota einangrun. hluta gögn Til dæ mis 
fyrirtæ ki hefur nokkur dótturfyrirtæ ki. Ef stjórnun fyrirtæ kisins vill ekki fá starfsmennina í eitt 

dótturfyrirtæ ki að hafa aðgang að gögnin fyrir aðra dótturfyrirtæ ki eru gögn hluta getur ú tvegað 
marka sem sem krafist er fyrir gögn. einangrun  

Gögn hluta veita röklegt aðskilnaðinn gagna í gagnagrunn Microsoft Dynamics AX. Til að ná þessari 

aðskilnaðinn mun Microsoft Dynamics AX bæ tir dálki við hverja töflu sem inniheldur gögn sem þarf að 
einangruð. Þessi dálkur er deild, sem er RecId fyrir fæ rslu í töflu. hluta í partitioned töflu er línur sem 
innihalda sama deild kenni gildi að tilheyra sama deild. Kenni deild sem er einnig bæ tt við í viðeigandi 
vísa.  

Hluta eru skilgreindar í Deildaskiptingar skjámynd, þar sem kerfisstjóri stofnar deild og veitir. lykill 
deild Er deild lykill auðkennir deild með því að nota einkvæ mt strenggildi sem kerfisstjórinn tilgreinir. 
þegar Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 er uppsett skal uppsetningu alltaf stofnar staka. deild, 

sjálfgefin Í deild er auðkenna skal með deild lykill „byrjun―. Lykill deild sem birtist í efstu stikunni 
í biðlaraforritsins. öðrum hluta einnig verið tilgreindar við uppsetningu og uppfæ ra.  

Hverja deild inniheldur eigin stigveldisskipan fyrirtæ kis, þar á meðal einum eða fleiri lögaðilum. Eins 

og nýja virkjunum Microsoft Dynamics AX er hverja nýja deild sem er stofnuð inniheldur DAT 
fyrirtæ kinu sem sjálfgildi lögaðila. Kerfisstjóra hæ gt að bæ ta lögaðila til að hverja deild. Lögaðila 
aldrei er hæ gt að sameign hluta, jafnvel þótt lögaðila sem hafa sama nafn.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Krafa Eina gögn deild er krafist að sjálfgefnu. 
Viðbótargagna, hluta eru valfrjáls. 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á aðgerð Allt 

Stakeholders Stjórnendur 

Tæ knilegar þeim sem taka ákvarðanir 

Innleið ingu hópmeðlimum 

ISVs/ forritara 

Viðskiptaaðilar 

 

Nýju að gerð irnar  

Gögnin deildaskipting aðgerð er nýtt fyrir Microsoft Dynamics AX 2012 R2. 
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Sé rstaka fjallað   

Er sett upp er mikilvæ gt að átta sig á því að gögn hluta ekki stofna aðgreindar uppsetningar 
á Microsoft Dynamics AX. Partitioned kerfum deila þjóni hugbúnaðarhluta (AOS) gagnagrunnum 

hugbúnaðarhlutatrénu (AOT), stjórnun virkni, á samþæ ttingarramma kerfa (AIF) og runurammanum. 
Partitioned kerfum geyma forritsgögn, stigveldi fyrirtæ kis og notandi afbrigðum.  

Til að uppfæ ra úr Microsoft Dynamics AX 4.0 eða Microsoft Dynamics AX 2009, hún er sérstaklega 
mikilvæ gt sem fyrst var skilja hvernig fyrirtæ ki varpa. við deildaskiptingar Varpa sérstaklega verður 
fyrirtæ ki í upprunakerfinu við deildaskiptingar í markkerfið. Verður að áæ tla þessa vörpun vandlega. 

Breytingar sem orðið á deildaskipting arrangement þegar uppfæ rslu bú ið er að ljúka við. sé getur 
verið  

Ef ekki þarf að isolate gögn á milli fyrirtæ kja þarf ekki að stofna fleiri hluta. Upphaflegu deild er 

næ gileg til þörfum notanda.  

Samanburð  með  Microsoft Dynamics AX 2009  

Microsoft Dynamics AX 2009 virkjaðar gögn með því að nota einangrun. fyrirtæ ki í Microsoft Dynamics 

AX 2012 eða síðar er sum gögn er samnýtt á milli fyrirtæ kja. T. d. afurðir og aðilar eru á allar 
í fyrirtæ ki. deild Ef ekki á gögnin sem á að samnýtt, verður að stofna fleiri hluta og síðan stofna 
fyrirtæ ki í hluta (eða varpa fyrirtæ ki við deildaskiptingar í uppfæ rsluferlinu).  

 

E - commerce fjá rfestingar fyrir retail rá s - omni  

Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 kynnir nýja suite af aðgerðum til aðstoðar við skal stjórna og sérstilla 
á neti sem rás sölu er fullsamhæ ft við Microsoft Dynamics AX. E - commerce fjárfestingar fela í sér 

starter netverslun sem er byggt á Microsoft SharePoint 2013 afurðir, forskoðun og forritunarverkfæ ri 

stjórnunar - og keyrslutíma íhluti sem samþæ tta netrás við Microsoft Dynamics AX.  

Með því að nota þessa nýju suite af e - commerce aðgerðir er hæ gt að miðlæ gt stjórna 
framleiðsluvörur og merchandising fyrir allar uppfyllingu pöntunar þáttum í online sölu rás beint 

í Microsoft Dynamics AX. Keyrslutíma íhlut tryggir að efni og retail Þjónusta getur verið afhent 
í scalable hátt. Nýja starter netverslun accelerates með þróun sérsnið in highly er. netrás á starter 
netverslun inniheldur mynstur og bestu venjur sem nauðsynleg eru til þess að styðja framleiðsla - 

tilbú ið virkjun, þar á meðal, ítarlegri leit -, knú ið áfram adaptive reynslu sem Microsoft SharePoint 
2013 forskoðun fyrir (vefsvæ ði. platform) FIS  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Valfrjálst Er eða ekki á þessum möguleikum allt eftir því 

hvernig rekstur rekstur. 

Svæ ði sem höfð eru áhrif á afurðar öðrum Smásala 

Stakeholders ISVs og forritarar 

Tölvusérfræ ðinga 

Markaðssetningar og öðrum business - 
ákvarðanatöku sem hafa áhuga á online brand til 
að framlengja 
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Fjallað  sé rstaka 

E - commerce fjárfestingar í þessari ú tgáfu nota ítarlegri ytra neti getu í SharePoint 2013 afurðir 
forskoðun. Nánari upplýsingar eru í SharePoint 2013 fylgiskjölum á Microsoft TechNet. 

Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 inniheldur verk sniðmát fyrir þá starter netverslun. Verk þessar með 
því að nota sniðmát þá er auðveldlega hæ gt að sérstilla og repackage netverslun til að senda þriðja 

aðila. virkjun Verkið sniðmát voru þróaður Microsoft Visual Studio 2012. 

E - commerce fjá rfestingar 

Í þessum hluta er lýst tilteknar e - commerce getu og aðgerðir í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2. 
Þessar aðgerðir og getu eru flokkaðar í þessum tegundum: Miðstýrðar commerce E - commerce - 
keyrslutíma, starter netverslun, og virkjun setra líkön. 

E - commerce mið stý rð ar stjó rnun 

Eftirfarandi tafla sýnir aðgerðir í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 sem geta hjálpað til við að eiga 
við. netrás 

Atrið i Lýsingu 

Rás stjórnun og 

birtingu 

Rás management gerir það mögulegt að skilgreina fyrirtæ kis í Microsoft 

Dynamics AX og tengja hana við á neti vefsetrinu. Þetta þýðir að hæ gt 
er að stjórna vörulistum, verð, kynningartilboð og aðrar innihald fyrir - 
og - brick mortar rás og netrás á einum stað. Rás management einnig 
gerir það mögulegt að skilgreina sjálfgefna eiginleika fyrir rás, svo sem 

sjálfgefinn ónafngreindan forstillingu á á, shopper stigveldi og 
greiðsluvinnslu afbrigðum.  

Rás birta gerir kleift að birta gögn og eiginleika fyrir rás, þar á meðal 

stigveldi á vefsvæ ði til, óháð þar sem vefsvæ ði. er hýst Til dæ mis ef 
öllum Microsoft Dynamics AX stjórnun fyrir Contoso rás er framkvæ md 

í skrifstofur í Seattle en gögn vinnustöðvar sem hýsir Contoso. com er 

staðsett í Chicago, geta kerfisstjórar seamlessly stjórna og birta gögn úr 
Microsoft Dynamics AX á gögn.  

Stjórnun vörulista og 
og birtingu 
enhancement eigind 

Stjórnun vörulista í þessari ú tgáfu af Microsoft Dynamics AX gerir kleift 
að stofna afurð safna og söfn þæ r skal miða á tiltekinn til stöðuhæ kkun 
eða rás innan rás. Til dæ mis Contoso. com hæ gt að stofna grunnur fyrir 
allar vörulista electronics seld til að. netrás Vörulistastjóranum búa til 

einnig væ ri hæ gt subcatalog fyrir 60 vörur sem fer í sérstakan við sölu 
við kynningartilboð mánuðurinn þegar júní tilkynntur. Margar vörulista 
geta verið til fyrir staka rás. Á  eina afurð geta verið til í margar 

vörulista, og vöru upplýsingum eins og stöðuhæ kkun verð getur verið 
ákvörðuð eftir dagsetningum. 

Birta vörulista gerir vörulista til að birta allar vörulistagögn, þ. m. t. rich 

eiginleika og merchandising, við tiltekna endastöð sem var skilgreind 
í stjórnunarferli rásin eins og áður var lýst. 

Eigind enhancement gerir það kleift að búa til eiginleika og rich, þar 
á meðal með myndir, lengdir lýsingar, aðgerðir og gæ ðaforskriftina, til 

markaðar afurðir í samhengi á æ tluðum. rás sölu  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=263772
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Skoðun eigindir 

tegundar og stigveldi 

Skoðun stigveldi veita röklegt flokkun tegunda og undirflokka fyrir 

flokkun afurðir á þann hátt sem stuðlar að því að draga úr 
discoverability hjá notendum sem eru til að vafra. netverslun notanda Til 
dæ mis Contoso. com er electronics retailer, gæ tu stofnað a - vörur 

tegund sem inniheldur sjónvarpstæ ki, tölvur & farsíma, Tablets og 
símar,. Games Video Skoðun stigveldi bæ ta við skipulagningu 
uppbyggingu miðað við þegar rich safn alla smásöluflokka sem eru besta 
hana ef þörf og skýrslugerð. 

Eigindir tegundar veita skema fyrir logically sem lýsir afurðir innan 
tegund. Eigindir tegundar afurðar auka refinement, sía og leit. 
optimization Til dæ mis ef Contoso. com býður upp á 40 mismunandi 

sjónvarpstæ ki vörulistastjóranum gæ ti ú thluta eins og eigindir tegundar, 
LCD og Plasma endurspeglunar Rear til að fínstilla tegund og flokkanir til 
að minnka afrita erfið i sem og stjórnunar þegar overheard vörulistinn sé 

uppfæ rður. Eigindir tegundar einnig er hæ gt að grunnstilla svo hæ gt sé 
að veita sjálfvirka afurð - afmarka afsláttarflokkar (refinements) 
í landing síðu yfir hverja tegund. Til dæ mis vörulistastjóranum getur 
stillt eins og flokka refinement television verð, television skjá og brand. 

stæ rð Þessar refinements hæ gt að birt í vefsvæ ði sem afmörkun eða leit - 
refinement valkostur fyrir. shoppers 

Virkjun gátlista Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 inniheldur gátlisti uppsetningar fyrir 
netverslunum til notandann í gegnum ferlið við að setja upp og stilla 
þjónusta og eiginleika fyrir netverslun. Hæ gt er að skoða gátlista 

í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 client á eftirfarandi valmyndaratrið i: 
Smá sala > Uppsetning > Gá tlisti uppsetningar netverslunar. 

Commerce keyrslutíma 

Commerce keyrslutíma er mikilvæ g nýja Retail eiginleiki í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2. 
commerce keyrslutíma var engineered til að styðja samþæ ttinguna remote sölu rásir með 

Microsoft Dynamics AX í scalable hátt í near rauntíma. Eftirfarandi tafla sýnir íhluti sem er með 
í commerce keyrslutíma. 

Atrið i Lýsingu 

Smásöluþjónusta  Retail services eru suite á þjónustu sem sinna samræ mt verður business 
tíma - raunverulegum computations fyrir netverslun, t. d. verðlagning, 
kynningartilboð, afslátt, afhenda gjaldmiðla, stöðu vöru og vsk -. Retail 

services bjóða einnig upp innkaupakörfu hlutalíkan sem inniheldur 
upplýsingar um pöntun, pöntunarlínunum, og aðferðir til að stjórna 
innihald innkaupakörfuna.  

Retail Transaction um Retail fæ rslu um er ósamstilltri connector milli gögnum Microsoft 
Dynamics AX og. services retail Retail fæ rslu um gögn pulls og pushes 

þannig að retail Þjónusta getur framkvæ ma business computations 
tímanlegan með, hratt gögn og viðskiptareglur óháð efnislegar fjarlæ gð 
milli Microsoft Dynamics AX umhverfi og web gögn. 

Gögn breyti Gögnin breyti í þessari ú tgáfu af Microsoft Dynamics AX eru tilgreindar 
SharePoint 2013 afurðir forskoðun. Gögnin sem auðveldar breyti 
pushing af afurðum við endastöð eins og. netrás  
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Starter netverslun 

Á  starter netverslun accelerates innleiðingu á neti rás með því að gera kóti, þ jónustu, skjámyndir 
og bestu venjur þaðan sem þróa og sérsniðin highly er branded netverslun. á starter netverslun 
veitir, utan útfyllist helstu aðgerðir yfirleitt krafist fyrir. netrás Þessar starter aðgerðir geta verið 

strax sérsnið in og löguð að ú tfrá sérþörfum.  

Atrið i Lýsingu 

Meiriháttar aðgerðir af 

starter netverslun 

 Homepage ramma til að aðstoða við að þróa er líkt og online faglega 

 Vefsvæ ði skoðun skema sem tengist á stigvelda í Microsoft 
Dynamics AX 

 Sjálfgefin tegund landing síðu til að styðja að birta afurðir svar við 

skoðun aðgerðir 

 Sjálfvirk afurðar tegund í refinement landing síður sem tengjast 
eigindir tegundar sem stjórnað er í Microsoft Dynamics AX 

 Staðbundnum search service fyrir leitun að svæ ði 

 Leitarvél optimization fyrir leitun að web 

 Afurð upplýsingar page sem birtir afurð viðbæ tur sem stjórnað er 
í Microsoft Dynamics AX, svo sem myndir, lengdir lýsingar, aðgerðir, 

og eftir sömu lýsingum 

 Geyma slóðin með „tiltektar - upp - í - store― aðgerðir sem er 
samþæ tt við Bing kortum 

 Pöntun sendingu og línu - fyrir - stýrir afhending línu 

 Greiðsluvinnslu sem er samþæ tt við Microsoft Dynamics AX online 
greiðsluþjónustu (einungis tiltæ kt í bandaríkjunum.) 

 Ljúka innkaupakörfuna samskiptum við körfu - mini, full körfu og 

samantekt pöntunar yfirlit 

 Sjálfgefin pantanastaðfestingum page 

 Netlykill - með Facebook samþæ ttingu, pöntun ferill, stjórnun og 

aðsetur 

Virkjun líkö n 

E - commerce í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 var hönnuð samkvæ mt mismunandi virkjun líkön. 
Þessar líkön er æ tlað að fínstilla e - af adoption commerce aðgerðum fyrir fyrir sölur, mat, þjálfun, 
venja þróunar - preproduction og framleiðslu. virkjun  

Atrið i Lýsingu 

Myndir véla Virtual Þessar myndir véla virtual prebuilt eiga að hjálp sölufulltrúa og business - 

ákvarðanatöku sýna e - commerce getu Microsoft Dynamics AX 2012 
R 2. Þessar myndir virkja fleiri til að sýna öllum aðgerðum og þjónustu í. 
netrás  

Lightweight virkjun 
pakka 

Með þessari virkjun pakka, fljótlegt er að innleiða er multiuser, 
nonproduction storefront til að styðja, kynningu mat og þjálfun áæ tlanir. 

Þessi pakki aðsetur breiðara dagsetningarbil af e - commerce aðstæ ður 
en skilgreiningarlykill stendur einn véla virtual, þar á meðal myndir og 
upp á sérsnið.  
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ISV - virkjun pakka Í virkjun gerir pakka (lánardrottna isabel óháð ISVs) að sérstilla og þróa 

e - faglega er líkt og commerce. viðskiptamenn þeirra fyrir Þessi pakki 
inniheldur Visual Studio verk sem forritara geta sérstillt extensively og, 
endurþýða repackage annað hvort fyrir viðskiptavini eða við á staðnum 

framleiðslu virkjun. Verkhnúti Visual Studio eru í Microsoft Dynamics AX 
2012 R 2 - DVD.  

Virkjun framleiðslu og 

Preproduction pakka 

Þessi pakki er ú ttak úr ISV - virkjun pakka sameinað Developer 

Microsoft í netinu og. Microsoft TechNet Pakkanum inniheldur og fyrir 
lýsir þrepunum sem þarf fyrir virkjun er preproduction eða framleiðsla - 
tilbú ið netverslun.  
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Ó gilt að gerð ir  

Er ógilt aðgerðir hluta ú tvegar upplýsingar um hverja aðgerð sem hefur verið fjarlæ gð úr forritinu 

í þessari ú tgáfu eða sem er áæ tluð til að fjarlæ gja, í síðari ú tgáfum. Valkostirnir eru ógilt aðgerðir 
í eftirfarandi svæ ðum eiginleika í: 

 Uppsetning 
 Þjón 
 Fyrir þ jónustur og AIF - 

 Biðlari 
 MorphX 
 Visual Studio 
 Viðskiptaferli, verkflæ ði, og analytics 

 Stjórnun fjárfestingu menn og 
 Fjármálastjórnun 
 Sala og markaðsstarf 

 Verkefnastjórnun og bókhald 
 Afgreiðslustjórnun 
 Innkaup og uppruni 

 Brasilía 
 Kína 
 Austur-Evrópa 
 Indland 

 Japan 
 Rússland 
 Taíland  
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Microsoft Business Solutions Perimeter - net skilgreiningarforrit  

Microsoft Dynamics AX 2009 uppsetningu CD inniheldur Microsoft Business Solutions Perimeter - net. 
skilgreiningarforrit Hins vegar gæ ti þetta var fjarlæ gð úr uppsetningu CD fyrir Microsoft Dynamics 

AX 2012.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Microsoft Dynamics AX 2012 sannvottun 
sveigjanlega styður, sem mechanisms óþarft að 

stillið perimeter - net. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nr. leiðsagnarforritið er ekki lengur með um 

uppsetningar CD. Kerfisstjórar æ ttu sveigjanlega 
nota sannvottun, í staðinn. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Microsoft Business Solutions Perimeter - net 

skilgreiningarforrit hefur verið dreginn frá 
uppsetningu CD fyrir Microsoft Dynamics 
AX 2012. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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Skýrslugerð arverkfæ ri og Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal 

verkfæ ri 

Í Microsoft Dynamics AX 2009 og fyrri ú tgáfum, skýrslugerðarverkfæ ri og Microsoft Dynamics AX 

Enterprise Portal verkfæ ri eru íhluti sem þörf er á sem verður að vera uppsett til að ná fram fullri 

virkni Microsoft Dynamics AX. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Microsoft Dynamics AX 2012 útrýmir þörfinni fyrir 

venju verkfæ ri og treystir á Microsoft Visual 
Studio Tools fyrir þessar aðgerðir, í staðinn. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og staðlaður 

fjárhagur í Microsoft Visual Studio Tools má nota, 
í staðinn. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Skýrslugerðarverkfæ ri og Enterprise Portal 

verkfæ ri hafa verið sameinaðir í Visual Studio 
Tools. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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Ó studd platforms  

Microsoft Dynamics AX 2009 eru styðja fyrir hluta af stýrikerfi móti verkfæ runum og. Microsoft 
Dynamics AX 2012 leggur ekki fram styðja fyrir tiltekna stýrikerfi og verkfæ ri sem áður voru studd. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Microsoft Dynamics AX getur ekki keyrt rétt með 
því að nota þessar stýrikerfi. verkfæ ri eða 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Microsoft Dynamics AX býður upp á stuðning 
við fjölda nýrra stýrikerfi móti verkfæ runum og. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting getur haft áhrif á application 

uppfæ rslu eftir því hvaða aðgerðir eru í notkun 
í umhverfinu. 

Gagnagrunnur  

Gagnagrunnsþjóninum er tölvuna sem SQL Server isabel sé uppsett og Dynamics AX gögn er 

geymd. í Microsoft Dynamics AX 2012, gagnagrunnsþjóninum hýsir þá Dynamics AX 2012 
gagnagrunni, SharePoint - gagnagrunnum og gagnagrunna og nota við skýrslugerð. analytics 
Microsoft Dynamics AX 2012 leggur ekki fram styðja fyrir eftirfarandi: platform  

 
 SQL Server 2005 

Stý rikerfi þ jó ns 

Eftirfarandi stýrikerfi er ekki studd lengur til að hýsa server eða Íhlutir gagnagrunns í Microsoft 
Dynamics AX 2012:  

 
 Windows Server 2003 

Stý rikerfi bið lara 

Eftirfarandi stýrikerfi eru engar studd lengur til að hýsa Microsoft Dynamics AX 2012 bið lara: 
 

 Windows XP 

Þ jó nn hugbú nað arhluta (AOS) 

þjóns hugbúnaðarhluta (AOS) er server íhlut sem keyrir viðskiptagrunninn og afgreið ir hann 
samskiptum á milli bið lara og gagnagrunnsins. Getur AOS að hýst á öllum alvarlegum stýrikerfum. 

Microsoft Dynamics AX 2012 leggur ekki fram stuðning við eftirfarandi þæ tti: 

 Visual C + + 2005 keyrslutíma  

 Visual C + + 2008 keyrslutíma 

Til athugunar: er styðji aðeins Visual C + + 2008 SP 1. 

Retail: office - við  gagnagrunnsþ jó ninum 

office - við gagnagrunnsþjóninum er tölvuna sem SQL Server isabel sé uppsett og gögnum 
Microsoft Dynamics AX er geymd. Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 leggur ekki fram styðja fyrir 
eftirfarandi platforms:  

 Windows ServeR2008 (x86 eða x 64) 
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Retail: office - við  og geyma samskiptum þ jó na 

við office - og geyma samskiptum þjóna eru tölvur þar sem SQL Server isabel sé uppsett og 
Microsoft Dynamics AX milli skipst er á gögnum og office við verslunina. Microsoft Dynamics 2012 
R 2 leggur ekki fram styðja fyrir eftirfarandi platforms:  

 Windows ServeR2003 

 Windows ServeR2008 (x86 eða x 64) 

 Windows Vista (x86 eða x 64) 

 Windows XP SP 3 (x86) 

Retail: Tö lvu gagnagrunn verslunar 

gagnagrunn verslunar tölvu er tölvuna sem geyma gögn sé uppsett og gögnum Microsoft 
Dynamics AX er geymd. Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 leggur ekki fram styðja fyrir eftirfarandi 

platforms:  
 Windows Vista (x86) 

 Windows XP SP 3 (x86) 

Retail: Sö lustað  ((skrá ) sö lustað ar með  eð a á n gö gn) 

afgreiðslukassi er tölvunni sem einstaka sölustað fæ rslurnar eiga sér stað. Microsoft Dynamics AX 
2012 R 2 leggur ekki fram styðja fyrir eftirfarandi platforms:  

 Windows Vista (x86) 

 Windows XP SP 3 (x86) 

Enterprise Portal mið lari 

Einnig nefnt Dynamics AX vefþjónsins í Microsoft Dynamics AX 4.0 Enterprise Portal - þ jóninum 
veitir neti/ ytra neti/ internetaðgang í Dynamics AX kerfi er sem er aðgengilegt með því að nota 
vafra. Hæ gt er að Enterprise Portal studd hýst á. þ jónastýrikerfum í Microsoft Dynamics AX 2012, 

eftirfarandi íhlutir eru ekki studd með Enterprise Portal: 

 Windows SharePoint Services 3.0 

 Microsoft Office SharePoint Server 2007 

Til athugunar: Enterprise Portal aðeins hæ gt að setja upp á 64 - bita þjónastýrikerfum þar sem 

studd ú tgáfur SharePoint Server aðeins er hæ gt að setja upp á 64 - bita tölvur. 

Enterprise Portal bið lara 

Eftirfarandi browsers leyfast ekki í Enterprise Portal í Microsoft Dynamics AX 2012: 

 Windows®  Internet Explorer®  6.0 

 Windows®  Internet Explorer®  7.0 

 FireFox 2.0 

 FireFox 3.0 

 Apple Safari (allar ú tgáfur) 

Til athugunar: Microsoft Dynamics AX styður allar browsers studdur af SharePoint, fyrir utan 

Apple. Safari Allar hömlur á stig 2 vafra fyrir SharePoint styðja Enterprise Portal eiga við. 

Samþ æ ttingu Analysis services 

Tölvunni sem keyrir SQL Server Analysis Services er notað fyrir Dynamics AX teninga. Teninga 
í Dynamics AX 2012 ekki er hæ gt að nota með eftirfarandi ú tgáfu af SQL Server: 

 SQL Server 2005 
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Reporting services integration 

Véla sem keyrir SQL Server Reporting Services er notað fyrir Microsoft Dynamics AX skýrslugerð. 
Skýrslur í Microsoft Dynamics AX 2012 ekki er hæ gt að nota með eftirfarandi ú tgáfu af SQL 
Server: 

 SQL Server 2005 

Vefþ jó nustur á  IIS 

Vefþjónustur á IIS, áður samþæ ttingarramma kerfa (AIF) vefþjónustur, gera Microsoft Dynamics 

AX samþæ ttingu við aðrar forrit (eins og tengslastjórnun) eða ferlum (t. d. sölupöntun.) sendingar 
Microsoft Dynamics AX 2012 vefþjónustur ekki er gefin styðja fyrir eftirfarandi íhlutnum: 

 .NET Framework 3.5 

Stað gengilsþ jó nn samstillingar og samstillingarþ jó nustan fyrir Microsoft 
Project Server 

samstillingarstaðgengill hnitum gagnauppfæ rslur á milli verkefnis gagnagrunninum og 
samstillingarþjónustunni. Samstillingarþjónustuna er Microsoft Dynamics AX þjóns íhlut. Setja upp 
samstillingarstaðgengilinn samstillingarþjónustu og ekki er gefin styðja fyrir eftirfarandi íhlutnum:  

 Microsoft Project Server 2007 

Visual Studio Tools 

Visual Studio Tools fyrir Microsoft Dynamics AX sameina allar forritunarverkfæ ri, að meðtöldum 

Enterprise Portal þróunarverkfæ ri, verkfæ ri og hnútabyggingu verkfæ ri og gerir hönnuðum kleift 
að sérstilla mismunandi Microsoft Dynamics AX með gervingar Visual Studio. í fyrri ú tgáfur af 
Microsoft Dynamics AX er þessum voru skipt í Enterprise Portal og þróunarverkfæ ri. 

skýrslugerðarverkfæ ri Visual Studio Tools ekki er gefin styðja fyrir eftirfarandi íhlutnum: 

 Visual Studio 2008  

Frekari upplýsingar 

Nánari upplýsingar um kerfið þarfir eru í hvíta pappír með heitinu Kerfið þarfir.  

 

  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165377
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Oracle - gagnagrunni styð ja  

Microsoft Dynamics AX 2009 eru stuðning við Oracle - gagnagrunn. platform Microsoft Dynamics AX 
2012 leggur ekki fram stuðning við Oracle - gagnagrunn. platform 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Microsoft Dynamics AX 2012 styður ekki Oracle - 
gagnagrunn. platform Limiting gagnagrunni 
styðja til tiltekinna ú tgáfur Microsoft SQL Server 

gagnagrunnur platform leyfir hagnaður í AOS 
afköst með Microsoft SQL Server tilteknar. 
Eftirfarandi er listi yfir studda ú tgáfur af SQL 

Server gagnagrunninum: platform 

 SQL Server 2008 64 - bita Enterprise 

 SQL Server 2008 64 - bita staðlaða 

 SQL Server 2008 64 - bita Enterprise SP 1 

 SQL Server 2008 64 - bita staðlaða SP 1 

 SQL Server 2008 64 - bita Enterprise SP 2 

 SQL Server 2008 64 - bita staðlaða SP 2 

 SQL Server 2008 R 2 Enterprise 64 - bita 

 SQL Server 2008 R 2 staðlaða 64 - bita  

 SQL Server 2008 R 2 64 - bita Datacenter 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nr. fyrir styðja Oracle - gagnagrunni er ekki 
lengur tiltæ k. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppfæ rslu. 
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Uppsetningarfæ ribreytur  

Microsoft Dynamics AX 2012 og framvirkar ú tgáfur ekki er gefin stuðning við fjö lda skipunarlínu. 
fæ ribreytur 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Styðja fyrir þessar skipanalínufæ ribreytur verið er 
að fjarlæ gja styðja aðgerð undirliggjandi þar sem 
var fjarlæ gð. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nr. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og þar eru 
engar. aðgerð skiptivöru 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 

 

Microsoft Dynamics AX 2012 og framvirkar ú tgáfur ekki er gefin stuðning við eftirfarandi 
skipanalínufæ ribreytur: 

 Application svæ ði 

 AosApplicationPath 

 DbServerType 

 DbOracleSchemaPassword 

 DbOracleHostName 

 DbOracleConnectService 

 DbOracleDatabaseId 

 DbOracleTCPIP 

 DbOracleSchema 

 InstallWorkflow 

 RemoveWorkflow 

 WorkflowWebSite 

 WorkflowAosAccounts 

 InstallReportingServicesExtensions 

 RemoveReportingServicesExtensions 

 ReportingServicesConfigureIIS 

 ReportingServicesInstance 

 InstallAnalysisServicesExtensions 

 AnalysisServicesInstanceName 

 AnalysisServicesReplaceDatabases 

 InstallEnterprisePortalTools 

 RemoveEnterprisePortalTools 

 InstallReportingTools 

 RemoveReportingTools 

 InstallComConnector 

 RemoveComConnector 

 InstallBizTalkAdapter 

 RemoveBizTalkAdapter 
 

Frekari upplýsingar 

Nánari upplýsingar um skipanalínufæ ribreytur eru í efnisatrið inu kölluð Fæ ribreytur fyrir uppsetningu. 
á TechNet  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=191476
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Microsoft Dynamics AX lé n  

Umdæ mi í Microsoft Dynamics AX kerfinu er hópur fyrirtæ kjalykla. Hæ gt er að nota lén til þess að 
setja upp tiltekna aðgangsheimildir notanda fyrir hóp fyrirtæ kjalykla. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Upphaflega, lénið aðgerð var bæ tt við sem ferli til 
að flokka saman fyrirtæ ki til þess að geta 
ú thlutað heimildum til þá auðveldlega án þess að 

þurfa að beint veita aðgang að mismunandi 
fyrirtæ ki. Í styðja þurfti þar sem Microsoft 
Dynamics AX var ekki í hátt í líkan 

fyrirtæ kisskipulagið eða leið til að byggja öryggi 
í fyrirtæ ki. Architectural breytingar í Microsoft 
Dynamics AX 2012 veita ramminn stýrir til að 

koma á öryggisstefnu með fyrirtæ ki líkan, þannig 
að lén aðgerð ú reltur. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Aðgerðin hefur verið fjarlæ gð og skipti þessar 

aðgerðir tiltæ kar. Fyrirtæ kið og nýja extensible 
gögn öryggi framework nota extensible gögn 
fæ rslustigi eru notaðar til þess að styðja 

stigvelda. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Uppfæ rsluforskriftir eru ef ú thlutanir stofnað 
stigveldi sem eru varpaðir sem hann hefur 
stofnað á því léni og ú thluta síðan fyrirtæ ki innan 

lénið til stigveldi með sama heitið. 

Frekari upplýsingar 

Nánari upplýsingar um fyrirtæ ki og nýja extensible gögn öryggi ramminn í Microsoft Dynamics AX 
2012 er að finna í afurð - efni á aðgerð ú rvali Fyrirtæ ki líkan Og Gögn öryggi. 

 
Nánari upplýsingar um fyrirtæ ki er að finna í ber yfirskriftina pappír hvíta Virkjun á og sem framlengir 
klasann fyrirtæ ki líkan í Microsoft Dynamics AX 2012.  

  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213125&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213125&clcid=0x409
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Gagnastý rð ur að gangur 

öryggi á fæ rslustigi (inn RLS -) byggt á takmörkum sem heimildir notendaflokks setja. Með 
aðgangsheimildum notendahópa er hæ gt að takmarka valmyndir, skjámyndir og skýrslur notendur 

í hverjum hópi geta nýtt sér. öryggi á fæ rslustigi heimilar notanda að takmarka það magn upplýsinga 
sem er sýndur í skýrslum og í skjámyndum. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Þessi aðgerð verður ógilt í næ stu ú tgáfu af 

Microsoft Dynamics AX. þæ r eru enn virkar 
í núverandi ú tgáfu. Nýja framework fyrir gögn 
öryggi sem kallast Extensible gögn Ö ryggi veitir 

allar aðgerðir sem inn RLS - aðgerð gefið, en er 
öryggi stýringar og veitir helstu aðgerðir sem 
vantar í listaskrá inn RLS - aðgerð. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Aðgerðin var skipt ú t fyrir Extensible gögn 
öryggis (XDS) skipta sem veitir allar hæ fni sem 
inn RLS -. Að auki er með XDS hönnuðir geta fá 

ítarlegri skrifa fyrirspurnir til að takmarka gögn að 
notendur geti fengið aðgang að. þæ r takmarkanir 
eru öruggari og þeim er beitt ekki aðeins viðmótið 

má en við server. einnig stig Hæ gt er að byggðar 
ekki einungis fæ rð á svæ ði í töflum sem notendur 
eru aðgangs að, en á gögnum í öðrum töflum, að 

auki. Þetta er increasingly mikilvæ gt þar sem fleiri 
verða töflurnar staðlað í hverja ú tgáfu. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Fyrirliggjandi inn RLS - skilyrði eru ekki sjálfkrafa 
flutt yfir í nýja líkan þar sem þeir byggja 

á notendaflokka og fyrirtæ ki, þar sem nýja öryggi 
er altæ k. Mjög voru skilyrði inn RLS -, hæ tti 
takmarkanirnar af rammanum. Þess vegna gerir 

rétt að handvirkt breytir þeim í nýja framework 
þar sem þæ r geta nú  að skrifa. þæ r 
á skilvirkan hátt 

Frekari upplýsingar 

Nánari upplýsingar um gögn öryggi í Microsoft Dynamics AX 2012 er að finna í afurð - efnisatrið i 

aðgerð ú rvali á Gögn öryggi.   
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Bið laraforrit runurammanum  

Runurammanum í Microsoft Dynamics AX 4.0 og fyrri ú tgáfum kröfðust þess að virk biðlaratenging til 
þess að keyra runuverk. Tókst að gefa notendum kost á senda inn runuvinnslur en runuvinnslur voru 

ekki verið runu virki notaði runuvinnslu „er skjámynd― og skilinn eftir að keyra biðlara meðan vinnslan 
var keyrð.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu á aðgerðum í gegnum þessa aðgerð var 

takmarkaður. í Microsoft Dynamics AX 2009, 
nýjan þjón - bundið runurammanum var kynnt 
sem virkjaðar keyrslur til að keyra á þjóninum án 

kröfu biðlara. Í er fleiri stable og hefur að auka 
vinnsluhraða en bið lara kerfa, og hún veitir 
ýmsum nýrra aðgerðir óvirkar. Auk þess, keyrslur 

er hæ gt að keyra án sem nota biðlara leyfi. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Nýjan þjón hlið runurammanum var kynnt 
í Microsoft Dynamics AX 2009. Þessi framework 

býður upp allar getu bið lara hlið en runuramminn 
er meira stable, hefur að auka vinnsluhraða, og 
býður upp á aðgerðir ýtarlegri mikið hvað varðar 

vinnsluröðun og framkvæ md. Megin fyrir biðlara 
runurammanum er enn studd í Microsoft 
Dynamics AX 2012, en styðja verða ekki lengur til 

staðar í næ stu ú tgáfu. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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Ö ryggislykla og tengdar api  

Ö ryggislyklar eru heimildir sem stjórnar aðgang að starfsemi í hugbúnaðinum og sett fyrir einstökum 
notendaflokkum og notendum.  

Heimildir ákveða hverjir hafa aðgang að valmyndum, skjámyndum, skýrslum og töflum. 

Forritara samband tengdar – Ö ryggislykillinn api til að ákvarða hvort notendur hafa aðgang að 
tiltekinni öryggislykil fyrir sig og stig þeim sem þeir hafa. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu öryggi líkan hefur verið breytt í Microsoft 
Dynamics AX 2012. nýju öryggislíkans notar 
hugtakið hlutverk, skyldum og réttindum. 

Forritara hæ gt að stofna réttindi og bæ ta 
mismunandi gæ sluhluti þeim. Þessi breyting gerir 
Microsoft Dynamics AX kleift að fæ ra við 

staðlaðar sannvottun sem byggir á öryggislíkans 
og veitir meiri sveigjanleiki. manageability og 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Aðgerðin var fjarlæ gð og skipti þessar 

aðgerðir tiltæ kar. Ö ryggislyklar eru með verið 
skipt ú t fyrir sannvottun sem byggir á. 
Sannvottun sem byggir á öryggi gerir af forritara 

eða kerfisstjóra til að stofna réttindi, skyldur og 
hlutverk, og ú thluta heimildum til ýmissa forða 
á grundvelli öryggiskröfur. Ramminn einnig 

sjálfkrafa auðkennir forða með aðgang í í sumu 
stofn hlutum eins og skjámyndir, vefstýringar, 

þ jónustuaðgerða og skýrslum. Forritara er ekki 
nauðsynlegt að nota öryggislykla til að flokka. 

hluti sem tengjast þessum Þá kerfisstjórar geta 
auðvelt að veita aðgang án þess að þurfa að 
ákvarða hvaða öryggislykla voru í hönnuður. Allar 

api sem byggja á öryggislykla voru fjarlæ gðir 
ásamt Ö ryggislyklarnir og voru endurnýjuð með 
api sem bera kennsl aðgang á grundvelli hlutum. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Kóðanum sem kallar á api til að leita að aðgang 

að öryggislyklum eða fyrir tilvist öryggislykla þarf 
að uppfæ ra til að nota nýja forritunarviðmót 
(api). Hluti sem nota Ö ryggislykillinn – – til að 

skilgreiningarlykillinn vörpun fyrir 
leyfissamninginn getur uppfæ ra 
skilgreiningarlyklum fyrir hluti með því að keyra 

forskriftir sem veittar eru.  

Frekari upplýsingar 

Nánari upplýsingar um sannvottun sem byggir á öryggi í Microsoft Dynamics AX 2012 er að finna 
í afurð - efni á aðgerð ú rvali Sannvottun sem byggir á öryggi. 
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Afrita fyrirtæ ki eiginleikann  

í Microsoft Dynamics AX 2009, reikningsskilin skjámynd inniheldur afrit fyrirtæ ki eiginleika sem gerir 
notanda að tvítaka gögn fyrir fyrirtæ ki.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Undirliggjandi uppbygging af Microsoft Dynamics 
AX 2012 var breytt og þæ r breytingar tvíteknum 
kölluðu á að aðgerð til að fyrirtæ ki. ógilt 

 

fyrirtæ kið líkan stendur fyrir paradigm vakt 
í Microsoft Dynamics AX 2012. í Microsoft 

Dynamics AX 2009 hafa flestar forritsgögn var 
sem tengjast fyrirtæ ki eða DataAreaID hugtaki og 
hún var auðvelt að afrita þetta gögn með því að 

traversing allar töflur þar sem 
SaveDataPerCompany lýsigögn var stillt á satt. 
Vegna breytingarnar sem stafar af nýju fyrirtæ ki 
líkan engin gögn eingöngu sem tengjast lögaðila 

og fyrirtæ kis er semantically samsvara lögaðila. 
Gögnin eru sem tengjast einum eða fleiri gerðir 
fyrirtæ kja eða sem engin (samnýtt töflur). Þess 

vegna afritun gagna sem byggjast um 
eiginleikann er ógild.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð nr. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og þar eru 
engar. aðgerð skiptivöru  

 

þótt ekkert skiptivöru, aðgerð fyrirtæ ki afrita 

fyrirtæ ki getur samt nothæ f sem sniðmát til að 
stofna öðrum fyrirtæ kjum. Með því að nota 
innflutningur/ ú tflutningur aðgerð geta notendur 

stofnað tvíteknar tilvísun, uppsetning, og 
aðalgögn með því að afrita gögnum á milli 
tveggja fyrirtæ kja. í sýnigögnum er innflutningur/ 

ú tflutningur aðgerð er hæ gt að nota til að afrita 
fyrirtæ ki ú r einni umhverfi í öðrum umhverfi eða 
í sama umhverfinu. Notendur geta einnig breytt 
enn frekar stofnið viðeigandi demo dæ mi í nýja 

fyrirtæ kið.  

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Engin af einingarnar eru beint fyrir áhrifum. 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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RunBase  

í Microsoft Dynamics AX 2009 og fyrri ú tgáfum er formletter klasa stýrir bókunarskjámyndina 
(RunBase) stofnar kerfið parm töflufæ rslur og fæ rslubókarfæ rslur, sinnir stuðningsþjónustu vegna hin 

raunverulega bókun er framkvæ md og. stillingar prentara stýrir  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu á aðgerðum í gegnum fyrir RunBase er takmörkuð 
og átti að vera. refactored  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Aðgerðin hefur verið fjarlæ gð og skipti þessar 
aðgerðir tiltæ kar. Fyrir RunBase hefur verið skipt 

ú t fyrir rekstri fyrirtæ kis kerfa, sem er fleiri robust 
og hefur mikil. endurbæ tur afköst 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Það er engin áhrif á application uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Það er engin áhrif á application uppfæ rslu. 
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Bæ ta við  þ jó nustutilvísun í MorphX AOT  

í Microsoft Dynamics AX 2009 og fyrri ú tgáfum, glugginn bæ ta við aðgerð þjónustutilvísunar gera 
notkun á ytri þ jónustutilvísanir ú r innan X + + kóða. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu MorphX aðgerð er ytri sem notaður hlutum, hafði 
services takmarkanir. þar sem hefur verið til vakt 
stjórnunaráæ tlun .NET að fleiri þróun mainstream 

fyrir Microsoft Dynamics AX 2012 verður notkun 
er services ytri af nú  gert í Visual Studio .NET 
samkvæ mt reitnum Bæ ta við þ jónustutilvísun 

aðgerð tiltæ kar í Visual Studio. Microsoft 
Dynamics AX 2012 dramatically eykur. úr 
interoperability þessu X + +. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Hnapparnir bæ ta við þ jónustutilvísunar 
eiginleika í Visual Studio. þessu ytri nota þjónustu 
í gegnum þjónustu í staðgengilsþjóns Visual 

Studio .NET. Meðfylgjandi stjórnað verk getur 
verið bæ tt við AOT með Microsoft Dynamics AX 
og Explorer síðan verður tiltæ k til notkun í X + +. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Hvaða fyrirliggjandi þ jónustutilvísanir notuð í X + 
+ kóða gæ ti þurft að og endurnýjuð recompiled 
fyrir notkun með því að nota stjórnaða verk hluta. 

Til að uppfæ ra breytingar X + + kóði sem vísar þjónustu með því að nota 
bæ tt við staðgengla bæ ta þjónustu tilvísun 
í Microsoft Dynamics AX 2009 MorphX og þarf að 

endurmeta. recompiled 
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AIF - endastö ð var  

Hugtakið AIF - endastöðvar var síðasta notaða til að flokka safn reglna og vinna úr valkosti fyrir XML - 
forsniðið samþæ ttingu skilaboð sem fara inn og ú t úr Microsoft Dynamics AX. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Meiriháttar almennar breytingar 
í samþæ ttingarrammanum (AIF) hafa leiddi til 
einfölduð líkan fyrir skilgreining og stjórnun 

samþæ ttingar í Microsoft Dynamics AX 2012. 
efstastigs hugtaki telur hafa verið læ kkuð frá um 
17 til 2. að auki verða allar proprietary Microsoft 

Dynamics AX samþæ ttingu hugtök hafa verið 
fjarlæ gð og staðlaða - eftir atvinnugreinum 
útskýrð. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Þessi aðgerð hefur verið  í ú r hugtakið 
innleiðslutengin. Tengi ekki aðeins subsume 
hugtakið AIF - endastöðvar en einnig innihalda 

allar aðsetursins sem tengjast fyrri voru stillingar 
sem setja í AIF rásum. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu AIF - skilgreiningu sem á sér stað við uppsetningu 

er auðveldara en stillingunni í Microsoft Dynamics 
AX 2009. allar proprietary Microsoft Dynamics AX 
hugtök hafa verið fjarlæ gð látin ráða staðlaða - 

tengilið i ú tskýrð. Nákvæ mar fylgiskjalinu er 

áæ tluð fyrir viðkomandi svæ ði. 

Til að uppfæ ra breytingar Allar samþæ ttingu lausn forrit sem voru skrifaðar 

í nota AIF - endastöðvar ekki lengur aðgerð eftir 
uppfæ rslu. Svo verður að vera recompiled eftir að 
þæ r eru skilgreindar ef benda þarf á nýja AIF - 

tengi sem skipta ú t endastöðvar. Eftir uppfæ rslu, 
kerfisstjórinn þarf einnig að handvirkt ljúkið við 
skilgreininguna stillingarnar í tengi búnar til 

í þessari uppfæ rslu.  

Frekari upplýsingar 

Nánari upplýsingar um þjónustur og AIF - er að finna í afurð - efnisatrið i aðgerð úrvali Services and 
Application samþæ ttingarramma kerfa (AIF). 
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BizTalk fyrir breyti Microsoft Dynamics AX  

BizTalk breytinum virkjaðar að BizTalk - þ jónn viðmótið og samþæ tt Microsoft Dynamics AX AOS. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu BizTalk breyti eru lengur nauðsynlegt að viðmótið 
og samþæ tt Microsoft Dynamics AX AOS. Þess 
vegna BizTalk breyti eru ekki afhentar Microsoft 
Dynamics AX 2012. allar samþæ ttingar sem sem 

nota verður að vera Þessi breytir og recompiled 
reconfigured til að nota innbyggðu WCF - breyti 
sem sendi með BizTalk - þ jóni byrja á BizTalk 

Server 2006 R 2. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Þessi aðgerð var ógilt vegna þess að hún var ekki 

lengur þörf krefur. öll þ jónusta í Microsoft 
Dynamics AX 2012 eru 100 prósent. kennum - 
WCF - þar sem öll þ jónusta er WCF - - kennum, 
BizTalk - þ jónn beint eiga samskipti við Microsoft 

Dynamics AX með því að nota innbyggðu WCF - 
breyti. Ytri öðrum breyti íhluturinn er lengur 
nauðsynlegt. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Samþæ ttingarrammaforrit (AIF) 

Breytingar á uppsetningu Hvaða fyrirliggjandi BizTalk sem tengjast lausnir 
samþæ ttingu orchestrations í gegnum BizTalk 
breytinum verður að vera uppfæ rður til að nota 

WCF - breyti í staðinn. Þessar verður að vera 

orchestrations og recompiled. redeployed 

Til að uppfæ ra breytingar Tiltæ k BizTalk - orchestrations sem nota Microsoft 

Dynamics AX BizTalk - breytis og mynda mistekist 
eftir uppfæ rslu. 

Frekari upplýsingar 

Nánari upplýsingar um þjónustur og AIF - er að finna í afurð - efnisatrið i aðgerð ú rvali Services and 

Application samþæ ttingarramma kerfa (AIF). 
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gagnaskrið ill  

í Microsoft Dynamics AX 2009, gagnaskriðil veitt gögn leit. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Gagnaskrið il er ekki lengur í gildi látin ráða af 
annarri leit virka í Microsoft Dynamics AX 2012. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Gagnaskrið il hefur verið skipt ú t fyrir Search 

sem virkjar leit í gögn og lýsigögn (skjámyndum 
og skýrslum). 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Biðlari 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppfæ rslu. 

Frekari upplýsingar  

Fyrir upplýsingar um Enterprise Search í Microsoft Dynamics AX 2012 er að finna í Enterprise Search 
efni í. TechNet   

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=214846
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DynamicsAXGeneralLedgerClass að ila  

á DynamicsAXGeneralLedger klasinn innihaldi aðferðir til að virkja opna ákveðnar skjámyndir 
í forritinu. Vegna breytinga í Microsoft Dynamics AX 2012 eru tveir aðila þarf að skipta ú t venslum til 

að virkja aðgangi að. nýju aðgerðirnar Ef þeir aðila kallast á gagnagrunni Microsoft Dynamics AX 2012 
niðurstöðum þæ r uppsetningu í runuvinnslukladdanum. Þetta á við: þeir starfsmenn 

 OpenGeneralLedgerBudgetWindow 

 OpenGeneralLedgerTransactionWindow 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Gagnalíkani fyrir Microsoft Dynamics AX 2012 
hefur samskipti breyta verulega við ákveðna 

skjámyndum og klasa. Fyrirliggjandi aðila klasans 
ekki leyfa fyrir koma allar upplýsingar sem þarf til 
að Microsoft Dynamics AX til að opna skjámynd 

með rétt samhengi. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Tvæ r nýjar að þeir bæ tt við 
DynamicsAXGeneralLedger klasa til að skipta ú t 

Microsoft Dynamics AX 2009 - aðgerðirnar. 
Undirskriftin þessara þeir að virkja allar 
nauðsynlegar upplýsingar til að opna skjámyndir 

með réttum samhengi. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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Chm hjá lparskrá r  

í Microsoft Dynamics AX 2009 og fyrri ú tgáfum hjálp efni hefur verið tiltæ kar í HTML hjálparskrár hnút 
í AOT, með. chm skrár.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu á aðgerðum í gegnum þessa aðgerð var 
takmarkaður. Nýja hjálparkerfis sem veitir bæ tt 
sérstillingu aðstæ ður kemur í staðinn fyrir 

gamlan. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og skipti 

þessar aðgerðir tiltæ kar. 

HTML - upplýsingar skrár eru verið að skipta ú t 
ávísun með fleiri robust Help server sem veitir 

allar hjálparefni til ú r biðlara miðstýrð staðsetning 
í HTML og öðrum sniði. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Vefþjónustu sem hýsir þá hjálparefni er uppsett 
þegar setup. exe fer fram. 

 

Að áæ tla fyrir uppsetningu gakktu úr skugga um 
að þú  hafir á IIS - server sem geta hýsil. Help 

server 

Til að uppfæ ra breytingar Gamlan eiginleika og eininga í AOT eru fjarlæ gðir 

við uppfæ rsluna. 

 

Til að áæ tla uppfæ rslu skaltu gakktu úr skugga 
um að þú  hafir á IIS - server sem geta hýsil. Help 

server 

Frekari upplýsingar 

Nánari upplýsingar um Help Server er að finna í afurð - efnisatrið i aðgerð ú rvali Help Server. 
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X + + ský rslugerð  Framework 

Microsoft Dynamics AX 2009 og fyrri ú tgáfum studd X + + skýrslugerð framework sem var notuð til að 

stofna sérsniðnar skýrslur í Microsoft Dynamics AX. X + + skýrslugerð er sem verið er að ógilt 

í Microsoft Dynamics AX 2012 og verður ekki tiltæ k ú tgáfur framvegis. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsing 

Afskriftir fyrir ástæ ðu á aðgerðum í gegnum X + + skýrslugerð rammar 
er ógilt af eftirfarandi ástæ ðum: 

 Vantar. charting 

 Vantar við uppihald - ekki við notkun 
Microsoft Dynamics AX gagnagjafa.  

 Vantar fyrir við uppihald. skýrslur á netinu 

 það er skjalslína sem ekki hefur verið. 
lausn staðlaða tengilið i 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð SQL Server Reporting Services sé aðal nú  
skýrslugerð svæ ðis fyrir tiltektarferlið gengur 
Microsoft Dynamics AX. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar þegar uppfæ rt er í Microsoft Dynamics AX 2012, 

skýrslur sem byggðar eru á X + + skýrslugerð 
framework eru afritaðar í Microsoft Dynamics AX 

2012 - kerfið en eru ekki uppfæ rðar. Mæ lt er með 
að nota Reporting Services (sem fylgja með 
Microsoft Dynamics AX 2012) sem sniðmát og 
sérsniða það eftir þörfum.  

Frekari upplýsingar 

Nánari upplýsingar tilkynna breytingar í Microsoft Dynamics AX 2012 er að finna í afurð - efni á aðgerð 
úrvali Skýrslur. 
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Microsoft Dynamics AX 2009 skýrslur 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu SQL Server Reporting Services sé aðal nú  
skýrslugerð svæ ðis fyrir tiltektarferlið gengur 
Microsoft Dynamics AX. Er ekki gátreiturinn - 
skýrslur sem eru sem fylgja með Microsoft 

Dynamics AX hefur verið breytt þannig að þæ r 
keyra í Reporting Services. platform Allar skýrslur 
voru meta og öllum skýrslum eru ekki skrifað 

undir innan þessa ú tgáfu er vegna þess að 
margar til dæ mis skýrslur voru teknar saman 
í eina Reporting Services er eða sama gögn má 

prenta úr skjámynd. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð SQL Server Reporting Services 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Skýrslur eru afritaðar en eru ekki uppfæ rðar úr 

Microsoft Dynamics AX 2009 í Microsoft Dynamics 
AX 2012. 

Frekari upplýsingar 

Frekari upplýsingar um Microsoft Dynamics AX 2009 vörpunar í Microsoft Dynamics AX 2012 skýrslur 

eru í Vörpun Microsoft Dynamics AX 2009 skýrslur til að Microsoft Dynamics AX 2012 ú tgáfu.  

Microsoft Dynamics AX 2012 og framvirkar ú tgáfur mun ekki fram skýrslur í töflunni fyrir neðan. 

þessum lista yfir skýrslum eru bráðabirgða, byggt á gildandi expectations og fellur undir tilkynning 
án breyta. 

 ó gilt ský rslur  

Skýrslur ó gilt Skýrslur ó gilt Skýrslur ó gilt  

BR _ 
ACOWrkCenterCapacity 

KMActionPlan SalesFreightSlip  

AssetBalanceReportColumns KMBSCOverview SalesPackingSlip  

AssetBookCompare KMCollection SMAAccrueperiodLineReport  

AssetTaxStatistic KMConnectionType SMACustomerSchedule  

AxdGenerateAxdQuery
Helper 

KMEPQuestionnaireResultGroupG
raph 

SMAHourConsumption  

BR _ BankCheque KMEPQuestionnaireResultReport SMARepairByTechnician  

BankReconciliation KMEPQuestionnaireStatisticsLineL
ist 

SMARepairObjectHistory  

BankStatement 11 KMGamePlan SMAResolutionByDiagnosis  

BOMCostGroupSource KMGameplanLastNews SMAResolutionBySymptom  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213846&clcid=0x409
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Skýrslur ó gilt Skýrslur ó gilt Skýrslur ó gilt  

CCStatReport KMKnowledgeAccountSched SMASalesPriceSubscription  

ávísunar KMKnowledgeAccountStatement SMAServiceAgreement  

BR _ Chequelayoutreport KMKnowledgeJournal SMAServiceBOMHistory  

CompositeTestReport KMKnowledgeOpenTransaction SMAServiceBOMLines  

COSEDSStructure KMKnowledgeTableIndicator SMAServiceContract  

COSHierarchy KMQuestionnaireStatisticsResultP
rint 

SMAServiceLevelAgreement  

COSLedgerReference _ LT 
Rep _ CLT _ 

LedgerAccountSum _ FR SMAServiceObjects  

COSLineStructure LedgerBalanceSheetDimPrint SMAServiceOrder  

COSVersion LedgerBalanceSheetDimPrint SMAServiceOrderCounters  

CustInPaymNO CN _ 

LedgerBalanceSheetDimPrint 

SMAServiceStageProgress  

CustInterestNote LedgerBalanceSheetPrint SMAServiceTasks  

CustPhoneList LedgerBalanceSheetPrint SMASubscriptionCreateReport  

BR _ 
CustReportTransferPrice 

LedgerBudgetReport SMASubscriptionReport  

CustVendCommunicationRe
port _ IT ReplaceThisText 

LedgerBudgetReportWithRevision
s 

SMATemplateBOMLines  

DisketteLabels _ 

CustVendOutPaymNL 

LedgerBudgetTrans smmActivityListDate  

DimensionSetRulePerCollect
ion 

EDIFACT _ 
LedgerInAccountStatementAT 

smmActivityNone  

DimensionSetRulePerHierar
chy 

LedgerTransAccountVoucher _ FR smmActivityPerQuotation  

DispatchDocuement LoTestResult smmActivityTurnover  

BR _ 
EFDocContingencyDanfe 

LoTestRLSLoTestResult smmBusRelsmmActivityTurnover  

BR _ 
EFiscalDocContingencyMode 

APartILoTestRLSLoTestResult 23 
NewINDRG 

smmBusRelActivitiessmmBusRelsm
mActivityTurnover 

 

EPCustRevenue NewINDRG 23 APartIINewINDRG 

23 APartILoTestRLS 

smmBusRelActivityLastsmmBusRelA

ctivitiessmmBusRel 

 

EPCustRevenue NonSalaryReturnNewINDRG 23 
APartIINewINDRG 23 APartI 

smmBusRelContactssmmBusRelActi
vityLastsmmBusRelActivities 

 

EPEmplTableList APartII 23 
NumberSequenceReferenceNonS
alaryReturnNewINDRG 

smmBusRelTurnoversmmBusRelCon
tactssmmBusRelActivityLast 

 

EPInventTableByQty PBAPartOfNumberSequenceRefer
enceNonSalaryReturn 

smmCampaignTargetsmmBusRelTur
noversmmBusRelContacts 

 

EPInventTableBySales PBAPrintGraphicPBAPartOfNumbe
rSequenceReference 

smmCampaignTargetResponsesm
mCampaignTargetsmmBusRelTurn

over 
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Skýrslur ó gilt Skýrslur ó gilt Skýrslur ó gilt  

EPInventTableByTime PBAPrintGraphicSalesQuotationTa
blePBAPrintGraphicPBAPartOf 

smmPhoneInboundCallssmmCampai
gnTargetResponsesmmCampaignTar
get 

 

EPProjJournalTransEmpl PBAPrintGraphicSalesTablePBAPri

ntGraphicSalesQuotationTablePB
APrintGraphic 

smmPhoneOutboundCallssmmPhone

InboundCallssmmCampaignTargetR
esponse 

 

EPSalesByPerson PBAUserProfilesPBAPrintGraphicS
alesTablePBAPrintGraphicSalesQu

otationTable 

smmQuotationPrognosisLostCauses
mmPhoneOutboundCallssmmPhoneI

nboundCalls 

 

EUSalesListBE PositionPBAUserProfilesPBAPrintG
raphicSalesTable 

smmQuotationPrognosisProdsmmQu
otationPrognosisLostCausesmmPhon
eOutboundCalls 

 

ForecastPurch PriceDiscCustExternPositionPBAU
serProfiles 

smmQuotationPrognosisSalessmmQ
uotationPrognosisProdsmmQuotatio
nPrognosisLostCause 

 

ForecastPurchActual PriceDiscTablePriceDiscCustExter
nPosition 

smmQuotationPrognosisWonCauses
mmQuotationPrognosisSalessmmQu
otationPrognosisProd 

 

ForecastPurchItem PriceListPriceDiscTablePriceDiscC
ustExtern 

smmSalesUnitMemberssmmQuotatio
nPrognosisWonCausesmmQuotation
PrognosisSales 

 

ForecastSales PriceListAllPriceListPriceDiscTable smmTMCallListsmmSalesUnitMembe

rssmmQuotationPrognosisWonCause 

 

ForecastSalesActual ProdBalanceAccountPriceListAllPri
ceList 

smmTMCallListStatussmmTMCallList
smmSalesUnitMembers 

 

BR _ FreeTextInvoice ProdCalcVarianceTransProdBalan
ceAccountPriceListAll 

smmTMCallListTelemarketingRespon
sesmmTMCallListStatussmmTMCallLi
st 

 

FSHDiscountOfferTable ProdDelayProdCalcVarianceTrans
ProdBalanceAccount 

SuppItemTablesmmTMCallListTelem
arketingResponsesmmTMCallListStat
us 

 

FSHEndOfLifeCycleReport ProdEfficiencyProcessProdDelayPr
odCalcVarianceTrans 

SysFilePrintoutSuppItemTablesmmT
MCallListTelemarketingResponse 

 

HRMCourseCertificate ProdGroupProdEfficiencyProcessP
rodDelay 

SysHelpIndexBrokenLinksSysFilePrin
toutSuppItemTable 

 

HRMDueLoan NAProdGroupProdEfficiencyProces
s _ ProdInProcessCosting 

SysHelpIndexNoPagesSysHelpIndex
BrokenLinksSysFilePrintout 

 

HRMEducationGroup NAProdGroup _ 
ProdJobCardProdInProcessCos
ting 

SysHelpIndexPagesWithoutKeyword
sSysHelpIndexNoPagesSysHelpInde
xBrokenLinks 

 

HRMEmployeeEmploymentD

ismiss 

NA _ 

ProdJournalBOMProdJobCardProd
InProcessCosting 

SysPrintCodeSysHelpIndexPagesWit

houtKeywordsSysHelpIndexNoPages 

 

HRMEmplResponsibility ProdJournalJobProdJournalBOMPr
odJobCard 

SysRecordLevelSecuritySysPrintCo
deSysHelpIndexPagesWithoutKeyw

ords 

 

HRMEPAbsenceEmplDue ProdJournalProdProdJournalJobPr
odJournalBOM 

SysReportAutoSysRecordLevelSecuri
tySysPrintCode 
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Skýrslur ó gilt Skýrslur ó gilt Skýrslur ó gilt  

HRMEPCourseCalendar ProdJournalRouteProdJournalProd
ProdJournalJob 

SysSecuritySysReportAutoSysRecor
dLevelSecurity 

 

HRMEPCourseSessionTrack
HRMEPCourseType 

ProdLedgerConciliationProdJourn
alRouteProdJournalProd 

SysSQLCheckSetupSysSecuritySysR
eportAuto 

 

HRMEPCourseTypeHRMEPCo
urseType 

ProdParmCostEstimationProdLedg
erConciliationProdJournalRoute 

SysSqlStatusSysSQLCheckSetupSys
Security 

 

HRMEPCourseTypeHRMEPCo
urseTypeGroup 

ProdParmHistoricalCostProdParm
CostEstimationProdLedgerConcili
ation 

SysTestJobTableSysSqlStatusSysSQ
LCheckSetup 

 

HRMEPCourseTypeGroupHR

MEPDueLoan 

ProdParmJobSchedulingProdParm

HistoricalCostProdParmCostEstim
ation 

SysUserLoginSysTestJobTableSysSql

Status 

 

HRMEPDueLoanHRMEPEmpl
oyeeCV 

ProdParmOprSchedulingProdPar
mJobSchedulingProdParmHistoric

alCost 

BESysUserLoginSysTestJobTable _ 
TaxDeviation 

 

HRMEPEmployeeCVHRMEPG
oalAlarm 

ProdParmReleaseProdParmOprSc
hedulingProdParmJobScheduling 

BESysUserLogin _ 
TaxListDiskReportBETaxDeviation 

 

HRMEPGoalAlarmHRMEPVirt
ualNetworkDueCertificate 

ProdParmReportFinishedProdPar
mReleaseProdParmOprScheduling 

TaxPackagingTaxCustTaxListDiskRe
portBETaxDeviation _ BE 

 

HRMEPVirtualNetworkDueCe

rtificateHRMEPVirtualNetwor
kIdByOrganization 

ProdParmStartUpProdParmReport

FinishedProdParmRelease 

TaxPurchaseTaxDetailsTaxPackaging

TaxCustTaxListDiskReportBE 

 

HRMEPVirtualNetworkIdByO
rganizationHRMTeamsByOrg

anization 

ProdTableJourProdParmStartUpPr
odParmReportFinished 

TaxReconciliationReportTaxPurchase
TaxDetailsTaxPackagingTaxCust 

 

HRMTeamsByOrganizationH
RMVirtualNetworkDevelopm
entPlan 

ProdTablePostingCostingProdTabl
eJourProdParmStartUp 

UKTaxReconciliationReportTaxPurch
aseTaxDetails _ TaxReport 

 

HRMVirtualNetworkDevelop
mentPlanHRMVirtualNetwor
kGroup 

ProdVarianceProdTablePostingCos
tingProdTableJour 

UKTaxReconciliationReport _ 
TaxReportEdivatTaxReport 

 

HRMVirtualNetworkGroupHR
MVirtualNetworkIdByJob 

ProjInvoiceProdVarianceProdTabl
ePostingCosting 

TaxReporting _ 
THTaxReportEdivatTaxReport _ UK 

 

HRMVirtualNetworkIdByJobI
NDExciseCENVATCredit 

ProjListPriceCostProjInvoiceProdV
ariance 

THTaxReportEdivat _ 
TaxWithholdMonthlyReportITTaxRep
orting 

 

INDExciseCENVATCreditIND

ExciseER 

ProjListPriceHourCostProjListPrice

CostProjInvoice 

TDSReport 27 _ 

INTaxWithholdMonthlyReportITTaxR
eporting _. 

 

INDExciseERINDPLARegister ProjListPriceHourSalesProjListPric
eHourCostProjListPriceCost 

INTaxWithholdMonthlyReportIT _ 27 
TradeBLWIReportTDSReport 

 

INDPLARegisterINDReceipt ProjListPriceRevenueSalesProjList
PriceHourSalesProjListPriceHourC
ost 

í _ 27 
TrvAdvanceReturnTradeBLWIReport
TDSReport 

 

INDReceiptINDReport 26 ProjListProjConsumptionProjActivi
tyProjListPriceRevenueSalesProjLi
stPriceHourSales 

TrvEmplAdvanceTrvAdvanceReturnT
radeBLWIReport 
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Skýrslur ó gilt Skýrslur ó gilt Skýrslur ó gilt  

INDReport 26 INDReport 
27 E 

ProjListProjCustTableProjListProj
ConsumptionProjActivityProjListP
riceRevenueSales 

TrvEmplBalanceTrvEmplAdvanceTrv
AdvanceReturn 

 

INDReport 27 EINDRG 23 

APartI 

ProjListProjProfitLossProjActivityP

rojListProjCustTableProjListProjC
onsumptionProjActivity 

TrvExpenseListTrvEmplBalanceTrvE

mplAdvance 

 

INDRG 23 APartIINDRG 23 
APartII 

ProjListProjTransLayoutProjListPr
ojProfitLossProjActivityProjListPro

jCustTable 

TrvRequisitionTrvExpenseListTrvEm
plBalance 

 

INDRG 23 APartIIINDRG 23 
APartIIReport 

ProjListProjWIPProjActivityProjLis
tProjTransLayoutProjListProjProfit
LossProjActivity 

Skýrslan tutorial _ 
ColourLinesTrvRequisitionTrvExpens
eList 

 

INDRG 23 
APartIIReportINDRG 23 
APartIIReportN 

ProjListTransHourProjListProjWIP
ProjActivityProjListProjTransLayo
ut 

Skýrslan tutorial _ 
ColourLinesTrvRequisition _ 
CustomizedSumDescriptiontutorial 

 

INDRG 23 
APartIIReportNINDRG 23 
APartINew 

ProjPriceListProjListTransHourPro
jListProjWIPProjActivity 

Skýrslan tutorial _ _ Datetutorial 
ColourLines _ 
CustomizedSumDescriptiontutorial 

 

INDRG 23 APartINewINDRG 
23 APartIReportN 

PurchBlanketProjPriceListProjList
TransHour 

Skýrslan tutorial _ _ FontInfotutorial 
CustomizedSumDescription _ 
Datetutorial 

 

INDRG 23 

APartIReportNINDRG 23 
CPartI 

PurchCollectionLetterListPurchBla

nketProjPriceList 

Skýrslan tutorial _ _ 

HelloWorldtutorial dagsetningu _ 
FontInfotutorial 

 

INDRG 23 CPartIINDRG 23 
CPartII 

PurchHeadingPurchCollectionLett
erListPurchBlanket 

Skýrslan tutorial _ _ Joinstutorial 
FontInfo _ HelloWorldtutorial 

 

INDRG 23 CPartIIINDRG 23 
CPartIIReportN 

BRPurchHeadingPurchCollectionL
etterList _ PurchInvoice 

Skýrslan tutorial _ HelloWorld _ 
Joinstutorial 

 

INDRG 23 
CPartIIReportNINDRG 23 
CPartIReportN 

BRPurchHeading _ 
PurchInvoiceNF 

Skýrslan tutorial _ samtengingum _ 
JoinsExtendedtutorial 

 

INDRG 23 
CPartIReportNINDRG 23 D 

BR _ 
PurchLinesExtendedPurchInvoice
NF 

Skýrslan tutorial _ JoinsExtended _ 
NotesSpanningPagestutorial 

 

DINDTDSCustTrans 23 

INDRG 

BR _ 

PurchPackingSlipPurchLinesExten
dedPurchInvoiceNF 

Skýrslan tutorial _ _ 

Positioningtutorial JoinsExtended _ 
NotesSpanningPagestutorial 

 

INDTDSCustTransINDTDSC
ustTransSum 

PurchPurchaseOrderPurchPacking
SlipPurchLinesExtended 

Skýrslan tutorial _ _ Prompttutorial 
NotesSpanningPages _ 

Positioningtutorial 

 

INDTDSCustTransSumInven
tBatchExpired 

PurchSupplyCapacityPurchPurcha
seOrderPurchPackingSlip 

Skýrslan tutorial _ _ 
Propertiestutorial svæ ðisins _ 
Prompttutorial 

 

InventBatchExpiredInventDi
mAXReportAdapterTest 

PurchVariencesVendorPurchSuppl
yCapacityPurchPurchaseOrder 

Skýrslan tutorial _ _ Resettutorial 
kvaðning _ Propertiestutorial 

 

InventDimAXReportAdapter
TestInventDimPhys 

RAssetReportInventoryCardPurch
VariencesVendorPurchSupplyCap
acity 

Skýrslan tutorial _ _ 
Resourcestutorial eiginleika _ 
Resettutorial 
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Skýrslur ó gilt Skýrslur ó gilt Skýrslur ó gilt  

InventDimPhysInventDimPo
sted 

ReqExplosionRAssetReportInvent
oryCardPurchVariencesVendor 

Skýrslan tutorial _ _ 
RunbaseReporttutorial endurstilla _ 
Resourcestutorial 

 

InventDimPostedInventFisc

alLIFOValuation 

ReqPOReqExplosionRAssetReport

InventoryCard 

Skýrslan tutorial _ _ 

RunbaseReportStdtutorial forða _ 
RunbaseReporttutorial 

 

InventFiscalLIFOValuationIn
ventGroupPhys 

ReqTransOverviewReqPOReqExpl
osion 

Skýrslan tutorial _ _ 
SectionTemplateCusttutorial 

RunbaseReport _ 
RunbaseReportStdtutorial 

 

InventGroupPhysInventGro
upPosted 

ReturnCycleTimeReqTransOvervi
ewReqPO 

Skýrslan tutorial _ _ 
SectionTemplateVendtutorial 

RunbaseReportStd _ 
SectionTemplateCusttutorial 

 

InventGroupPostedInventJo
urnalTrans 

ReturnStatRankingReturnCycleTi
meReqTransOverview 

Skýrslan tutorial _ _ 
SumPerSubFieldtutorial 

SectionTemplateCust _ 
SectionTemplateVendtutorial 

 

InventJournalTransInventJo
urnalTransTransfer 

ReturnVolumeReturnStatRanking
ReturnCycleTime 

Skýrslan tutorial _ _ 
SumPerSubFieldDatetutorial 

SectionTemplateVend _ 
SumPerSubFieldtutorial 

 

InventJournalTransTransferI
nventoryLedger 

RFIDInventSerialLabelsReturnVol
umeReturnStatRanking 

tutorial _ 26 VENDORINDReport 
SumPerSubFieldDatetutorial _ 

SumPerSubField 

 

InventoryLedgerInventPack
agingMaterialFeeCalc 

RFIDPalletLabelsRFIDInventSerial
LabelsReturnVolume 

26 BRVENDORINDReport _ 
VendReportTransferPrice tutorial _ 
SumPerSubFieldDate 

 

InventPackagingMaterialFee
CalcInventPackagingMateria
lWeights 

APartIRFIDPalletLabelsRFIDInven
tSerialLabels 23 RG 

26 BRVENDORINDReport _ 
WarrantyCreditNoteVendReportTran
sferPrice 

 

InventPackagingMaterialWei
ghtsInventPackagingMateria
lWeightsPurch 

RG 23 CPartIRG 23 
APartIRFIDPalletLabels 

BR _ 
WarrantyDebitNoteWarrantyCreditN
oteVendReportTransferPrice 

 

InventPackagingMaterialWei
ghtsPurchInventProdComR2 

RouteCostCategoryRG 23 
CPartIRG 23 APartI 

WMSShipmentAddressesWarrantyDe
bitNoteWarrantyCreditNote 

 

InventProdComR2 

InventProdComR 3 

CPartI 23 

RouteCostCategoryOverviewRout
eCostCategoryRG 

WMSShipmentAddressesTransferOrd

ersWMSShipmentAddressesWarrant
yDebitNote 

 

InventProdComR 
3 InventProdComR 4 

RouteOprRouteCostCategoryOver
viewRouteCostCategory 

WorkCalendarWMSShipmentAddress
esTransferOrdersWMSShipmentAddr

esses 

 

InventProdComR 
4 InventProdComR 5 

RouteOprPartOfRouteRouteOprRo
uteCostCategoryOverview 

WorkTimeWorkCalendarWMSShipme
ntAddressesTransferOrders 

 

InventProdComR 
5 InventProdComR 6 

RouteOprTableRouteOprPartOfRo
uteRouteOpr 

WrkCtrGroupsWorkTimeWorkCalend
ar 

 

InventSiteActivate 

6 InventProdComR 

RouteTableRouteOprTableRouteO

prPartOfRoute 

WrkCtrGroupsLedgerWrkCtrGroups

WorkTime 
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Skýrslur ó gilt Skýrslur ó gilt Skýrslur ó gilt  

InventSiteActivateInventSit
eDimensionLinkAccountVali
dation 

RouteVersionRouteTableRouteOp
rTable 

WrkCtrPartOfOperationWrkCtrGroup
sLedgerWrkCtrGroups 

 

InventSiteDimensionLinkAcc

ountValidationInventSpecPh
ys 

SalesBlanketRouteVersionRouteT

able 

WrkCtrPartOfProdRouteWrkCtrPartO

fOperationWrkCtrGroupsLedger 

 

InventSpecPhysInventSpecP
osted 

SalesByStateSalesBlanketRouteV
ersion 

WrkCtrPartOfTaskGroupWrkCtrPartO
fProdRouteWrkCtrPartOfOperation 

 

InventSpecPostedInventStd
CostVariance 

SalesContractShipmentSalesBySt
ateSalesBlanket 

WrkCtrPropertyWrkCtrPartOfTaskGr
oupWrkCtrPartOfProdRoute 

 

InventStdCostVarianceInve
ntTransList 

SalesCustItemStatisticsSalesCont
ractShipmentSalesByState 

WrkCtrTaskGroupWrkCtrPropertyWr
kCtrPartOfTaskGroup 

 

InventTransListInventTrans
List 

BRSalesCustItemStatisticsSalesC
ontractShipment _ 

SalesDeliverySlip 

XRefNamesReferenceWrkCtrTaskGro
upWrkCtrProperty 

 

InventTransListInventTrans
OnOrder 

smmLeadSummaryBySourceType1 
BRSalesCustItemStatistics _ 
SalesDeliverySlip 

xRefPathCountXRefNamesReference
WrkCtrTaskGroup 

 

InventTransOnOrderInventT
ransOrdered 

smmLeadSummaryBySourceType
Detail2 
smmLeadSummaryBySourceType3 
BR _ SalesDeliverySlip 

xRefPathCountXRefNamesReference  

InventFiscalLIFOInternal _ 
InventTransOrderedIT 

BRsmmLeadSummaryBySourceT
ypeDetail _ SalesInvoice4 
smmLeadSummaryBySourceType5 

xRefPathCount  

InventFiscalLIFOInternalJob 
_ það 

BRsmmLeadSummaryBySourceT
ypeDetail _ SalesInvoice6 

  

JobKMAction BR _ SalesInvoice   

KMActionKMActionAlarm   

KMActionAlarm   

  

                                                 
1 Til staðar í Microsoft Dynamics AX 2012 R2 þar sem ábendingagreiningu birtir sömu upplýsingar. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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stigveldistré  hugbú nað ar (AHT)  

í Microsoft Dynamics AX 2009 er stigveldistré hugbúnaðar er notuð til að skoða og gerðir 
stigveldisskipan, svo sem klasa sem útvíkkar öðrum klasa. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Forritið stigveldistrénu byggjast á í hjálpinni sem 
er ekki lengur í gildi í Microsoft Dynamics 
AX 2012. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Kótinn hefur verið rewritten og aðgerðin er nú  
sem kallast. vafri gerðastigveldis Einar og sér 

notendaviðmótinu helst sú sama, en verkfæ rið er 
nú  hýstar í MorphX umhverfi sem MDI undiratrið i. 
Verkfæ rið hefur líka verið ú tvíkkað til að styðja 

töflu erfðir og skoðun á meðlimi einingu skráð, 
svo sem aðferðir. Einnig er dockable afbrigði sem 
kallast gerðastigveldinu samhengi er hæ gt að 
nota fyrir stigveldisupplýsingum þar contextual 

þegar notendur skoða AOT. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Verkfæ ri félaga Developer and 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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kó tann Explorer  

í Microsoft Dynamics AX 2009 er kótinn Explorer virkjar og kóti íhluti forritsskráa númer hlutir eiga að 
vera með því að nota browsed. tengla 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Kótinn Explorer byggjast á í hjálpinni sem er ekki 
lengur í gildi í Microsoft Dynamics AX 2012. vegna 
skörunar með stigveldistré hugbúnaðar og skipti 

er kótinn Explorer var ekki ported. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nr. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og þar eru 

engar. aðgerð skiptivöru 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Verkfæ ri félaga Developer and 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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prenta ú r AOT og ritill  

í Microsoft Dynamics AX 2009 geta notendur prenta AOT - hnúta sem. xpo - efni og kóða sem skýrslu. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu þann möguleika að prenta - ekki í relied SSRS - 
skýrslugerð styðja, sem er ógilt í Microsoft 
Dynamics AX 2012. vegna þess að aðgerðin mest 
(nema ef um er að ræ ða 

vöruafsláttarflokkskótinn) prentar. xpo - efni, sem 
er hæ gt að prentaður og vegna þess að aðgerðin 
er ekki oft fjárfestingar nr notuð, hefur verið inn 

á innleiða stuðningur fyrir í Microsoft Dynamics 
AX 2012.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nr. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og þar eru 
engar. aðgerð skiptivöru Sem workaround, hnútar 
geta fluttur út sem. xpo - skrám og síðan prentað 
handvirkt. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Verkfæ ri félaga Developer and 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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X + + ritlinum  

í Microsoft Dynamics AX 2009, X + + ritlinum er notuð til að skrifa X + + kóða fylgja með í MorphX. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu X + + ritlinum hafði takmörkuð afkastagetu og 
var ógilt til að gera nýja leið - X + + ritlinum með 
nýjum aðgerðir óvirkar. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Aðgerðin er ekki lengur í gildi og ný X + + 
ritlinum á grundvelli Visual Studio 2010 ritill 
getur. hefur verið kynnt Þótt ritilinn forskrift 

nafnauki er enn stutt. viðauka fyrir viðmótið ritill 
gamlan sem eru ekki lengur studd. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Verkfæ ri félaga Developer and 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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AOD - skrá r skipt ú t fyrir SQL Server geymslu  

Lagið sem byggja skrár hugbúnaðarhluta (AOD - skrár) hafa verið skipt ú t fyrir sérstakan SQL Server 
gagnagrunninn, sem er kallað líkanasafninu. Allar hugbúnaðareiningar eru í líkanasafninu. Fyrir 

forritara, vistun. ferlið er Uppsetningarforrit stofnar líkanasafninu application. Microsoft einingum úr  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Notkun ríki í gagnagrunni myndir sem aftur enda, 
eins og SQL Server gerði proprietary gagnagrunni 

(gagnagrunni hugbúnaðarhluta og AOD - skrár) 
flöskuháls ú t á þróun, viðhald og afköst. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. AOD - skrár og proprietary gagnagrunni hafa 
verið skipt ú t fyrir SQL Server gagnagrunninum. 

AOD - skrár ú r Microsoft Dynamics AX 2009 og 
Microsoft Dynamics AX 4.0 getur verið hlaðin 
í nýja líkanasafnið við uppfæ rslu eða síðar úr 

valmynd á forritara MorphX. 

AXUTIL. EXE er skipunarlínu verkfæ ri til að 
stjórna lýsigögn sem gerður „í flutningi― t. d. fyrir 

ú tflutning, uppsetningu er fjarlæ gja og jafnvel 
lýsigögn. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Verkfæ ri félaga Developer and 

Breytingar á uppsetningu Nauðsynlegar breytingar eru meðhöndluð með 
uppsetningarforrit sem setur upp líkön (nýja 

rökrétt innifalinni pakkningu af lýsigögn) 

í líkanasafni í SQL Server. Líkanasafnið er þáttur 
af. gagnagrunns forrits 

Til að uppfæ ra breytingar Uppfæ rsluferlið er semantically mjög svipað og 
ferlið  í fyrri ú tgáfum, en nokkrar nýja aðgerða er 

þörf. AOD skrár og skráasöfn eru ekki lengur 
afritað ú r fyrri ú tgáfu yfir 
í hugbúnaðarskráasafnið en það verður nú  að 
flytja inn í gagnagrunn líkans. Auk þess er mæ lt 

með því að fæ ra þæ r inn í auka gagnagrunnur 
með heitinu „annað― gagnagrunninn, sem gera 
skilvirkar mimics skráasafnið fyrir kóða bera 

saman. 
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skipta lagi í AOT  

í Microsoft Dynamics AX 2009 er hæ gt að skoða mörg lög í AOT. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu í Microsoft Dynamics AX 2012, þann möguleika að 
skoða mörg lög í AOT er ekki lengur í gildi vegna 
þess að aðgerðin var ekki oft notað og tended að 
MorphX í instability umhverfinu. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nr. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k. Flest þekkt 
nota mál er kótinn bera saman verkfæ ri sé gilt og 

skiptivöru er auðvelt að nálgast með því að styðja 
á CTRL + G. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Verkfæ ri félaga Developer and 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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Team Server  

í Microsoft Dynamics AX 2009, kenni server, sem kallast Team Server hýsir þá ú thlutun nýrra. 
hlutakenni Team Server hæ gt að deila úr mörgum þjóns hugbúnaðarhluta (AOS) til að sæ kja 

uppsetningum úthlutun einkvæ mt kenni í mörgum verkþróunar - langur. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Með tilteknum - uppsetningu, kenni kennin yfir 
töflur, klasa og aðrar kenni sem byggja AOT - 

einingum eru nú  ú thlutað við uppsetningu tíma, 
ekki í þróun tíma.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nr. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k þar sem 
hann er orðinn úreltur. Team Server lengur hæ gt 
að vera uppsett. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Verkfæ ri félaga Developer and 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppfæ rslu. 
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Visual SourceSafe  

Microsoft Dynamics AX 2009 og fyrri ú tgáfum styðja Microsoft®  Visual SourceSafe®  sem 
útgáfustjórnunar. virka 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Styðja fyrir Visual SourceSafe - ú tgáfustýringar 
verið er að til staðar í Microsoft hag®  Visual 
Studio®  Team Foundation Server 201, þar sem 

Team Foundation Server veitir stæ kkuð. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Styðja fyrir Visual SourceSafe - er til staðar 

í Microsoft Dynamics AX 2012, en verða ekki 
lengur til staðar í næ stu útgáfu af Microsoft 
Dynamics AX. Mæ lt er með að nú  notað Visual 

Studio Team Foundation Server 2010 í stað. 
Visual SourceSafe Uppfæ rslu um röðum hvíta úr 
leið ir til að Visual SourceSafe Team Foundation 
Server eru tiltæ kar í. PartnerSource 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allar, þ. m. t. þróunarvinnusvæ ðið 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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skýrslugerð  verkið   

í Microsoft Dynamics AX 2009, skráð verk er notað þegar notendur breyta. moxl skjöl sem eru 
framsetningar skýrslunnar. skrár í líkön 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu í Microsoft Dynamics AX 2012 er þróun hönnunin 
er sem verið er að samstilltar við þróun centric - 
geymslu fyrir Microsoft Dynamics AX. Þess vegna 

hafa allar líkansgögn eru vistaðar í geymslunni og 
breyta beint í geymslunni. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Nýtt verk sem kallast líkan beina gerir verk, 
allar breytingar á í skýrslugerðargögn 
geymslunni, án sem krefjast staðbundin. moxl 

skrár. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Verkfæ ri félaga Developer and 

Breytingar á uppsetningu Enginn. Þessi aðgerð er uppsett sem Visual Studio 
samþæ ttingu við uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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X + + verkflæ ð i API  

í Microsoft Dynamics AX 2009, X + + verkflæ ði API er notuð til að hana í forritun. búa til verkflæ ði 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu á aðgerðum í gegnum þessa aðgerð var 
takmarkaður. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Aðgerðin var ógilt og skiptivöru. þessar 

aðgerðir tiltæ kar X + + verkflæ ði API var skipt ú t 
fyrir stjórnaða verkflæ ði API vegna þess að 
eftirfarandi aðgerðir voru áæ tlaðir fyrir Microsoft 

Dynamics AX 2012:  

 öðrum verkflæ ð i aðgerðir, eins og ítarlegt 

stýrir flæ ði 

 Nýja stjórnaða verkflæ ðiritlinum þarf sem 

stýrðan forritanlegan viðmót 

Allur því verkflæ ði API var refactored sem stýrðan 
API og stuðning við nýja verkflæ ðið aðgerðir og 
verkflæ ðisritlinum var bæ tt við. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Viðskiptaferli og verkflæ ði 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppfæ rslu. 

Frekari upplýsingar 

Nánari upplýsingar um verkflæ ði er að finna í Verkflæ ð i í hluta. viðauka  
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SQL Server Report Builder samþ æ ttingu við  Microsoft Dynamics AX 

ský rslulíkö n  

SQL Server Report Builder nýtist dreift með SQL Server Reporting Services. Hún gerir notanda til að 

stofna einfaldar skýrslur með Microsoft Dynamics AX gagna. Þessi aðgerð var kynnt í Microsoft 

Dynamics AX 4.0 og var einnig tekinn með í Microsoft Dynamics AX 2009.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Þessi aðgerð var mjög ekki oft notuð og var erfitt 

að setja upp og skilgreina. Skýrslur stofnaðar af 
með því að nota þessa aðgerð framkvæ md 
í poorly líftíma - raunverulegum áæ tlanir.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Þessi aðgerð er ekki lengur tiltæ k í Microsoft 
Dynamics AX 2012. Microsoft Dynamics AX - ad 
2012 styður með því að nota reporting sérstakar 

OLAP - teninga. Business notendur geta einnig 
vogun getu Excel PowerPivot til að mynda ad - 
sérstakar skýrsla. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppfæ rslu. 
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greið sluþ jó nustu með  þ ví að  nota Authorize. Net  

Samþæ ttingu með tveimur greiðsluþjónustu kynnt var í Microsoft Dynamics AX 2009 — Authorize. Net 
og greiðsluþjónustur fyrir Microsoft Dynamics ERP® . Fyrir Microsoft Dynamics AX 2012, aðeins 

greiðsluþjónustur fyrir Microsoft Dynamics ERP verður studd. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Cybersource hefur keypt Authorize. Net og er sem 
sjá fyrir þessa þjónustu verði sameinuð í suite 

afurða á einhverjum ókomnum degi. í Microsoft 
Dynamics AX 2012 er nú  eru þörfina á eina af 
stað með Cybersource greiðsluþjónustur fyrir 

Microsoft Dynamics® . bókhalds - og áæ tlunarkerfi 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nr. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og engar. 

aðgerð skiptivöru 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Viðskiptavinir 

Viðskiptavinir 

Breytingar á uppsetningu Uppsetningunni á Microsoft Dynamics AX 2012 
ekki breytist. Hins vegar Authorize. Net ekki 

lengur gild birtist hún sem greiðsluþjónustu. 

Til að uppfæ ra breytingar Er bráðabót verður losuð til Microsoft Dynamics 

AX 2009 sem viðskiptavinur fæ r að skiptið ú r 
Authorize. Net til að greiðsluþjónustur fyrir 
Microsoft Dynamics ERP. Eftir viðskiptavinur hefur 

fengið af reikningi með greiðsluþjónustur fyrir 

Microsoft Dynamics ERP, Microsoft Dynamics AX 
2009 áfram að nota Authorize. Net til að vinna 
þæ r pantanir með kreditkort sem hafa verið 

samþykkt með því að nota Authorize. Net. Allar 
nýjar pantanir verður unnar með 
greiðsluþjónustur fyrir Microsoft Dynamics ERP. 

Frekari upplýsingar 

Nánari upplýsingar um í greiðsluþjónustu Microsoft Dynamics AX 2012 er að finna í afurð - aðgerð 
úrvali Greiðsluþjónustur fyrir Microsoft Dynamics ERP. 
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Fjá rhagsá æ tlun 

í Microsoft Dynamics AX 2009, fjárhagsáæ tlun er heitið  á skjámynd og þegar áæ tlunarupphæ ðir fyrir 
fjárhagslyklar eru sótt. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Fjárhagsáæ tlun aðgerðum í Microsoft Dynamics 
AX 2012 var rewritten og víkkað ú t til nota fleiri 
aðgerðum, eins og fjárhagsáæ tlunarstýringu. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Fjárhagsáæ tlun hefur verið skipt ú t fyrir 
fæ rslur fjárhagsáæ tlunarskráar. Fæ rslur 

fjárhagsáæ tlunarskráar virkja 
fjárhagsáæ tlunarupphæ ðir til að fæ ra inn með því 
að nota haus. hugtaks línu/  

Fyrirtæ ki hæ gt að gera eftirfarandi: 

 ákvarða hvaða víddir eru tiltæ kar 
í fjárhagsáæ tlun. 

 Skilgreina fjárhagsáæ tlunarkóða sem 

tengjast fjárhagsáæ tlun gerðir fyrir öðrum 
endurskoðunarferil á breytingar á áæ tlun. 

 úthluta áæ tlun á mörg tímabil. 

 úthluta áæ tlun fer fram þvert yfir víddir. 

 Afrita fjárhagsáæ tlunarupphæ ðum. 

 Nota vefþjónustu fyrir samþæ ttingar 

í fæ rslur fjárhagsáæ tlunarskráar. 

 Nota áæ tlunarfæ rslu 
samþykktarverkflæ ðið. 

 Nota raunverulegt samanborið við 

fjárhagsáæ tlun fyrirspurn eða skýrslu. 

 Stofna fæ rslur fjárhagsáæ tlunarskráar 
með því að nota verk, eftirspurn og 

framboð eignaáæ tlanir. 

Til athugunar:, í Microsoft Dynamics AX 2009, 
gæ ti notandi einnig flutningskostnaðar áæ tlanir 

bókhald í fjárhagsáæ tlun. Það er ekki stutt 
í Microsoft Dynamics AX 2012 þar sem nýrri vídd 
rammar er ekki ú tfæ rð í kostnaðarbókhaldi 
á þann hátt sem leyfir gögn í flæ ð i utan 

kostnaðarbókhaldi.  

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Fjárhagsáæ tlanir 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Fjárhagsáæ tlun breytir forvinnslu fæ rslur í fæ rslur 
fjárhagsáæ tlunarskráar í Microsoft Dynamics 

AX 2012.  
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Frekari upplýsingar 

Nánari upplýsingar um fjárhagsáæ tlunar - og fjárhagsáæ tlunarstýringu mun skoða afurð - efnisatrið i 
aðgerð ú rvali Fjárhagsáæ tlunar - og fjárhagsáæ tlunarstýringar og Fjárhags - og undirfjárhags og 
dreifingar línur. 
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Fjá rhagsvíddir og LedgerTable  

Í Microsoft Dynamics AX 2009 og fyrri ú tgáfum er LedgerTable skjámynd og tafla eru notaðar til að 
stofnið bókhaldslykilinn. Fjárhagsvíddir virkjaðar víddir og víddarkóta sem á að stofna og hvernig 

unnið er með þau fyrir nota í fjárhagslegar fæ rslur.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Nýja fjárhagsvíddarammann hefur veriÐ  innleidd. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og hefur 
verið skipt ú t fyrir nýja fjárhagsvíddarammann. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Uppfæ rsluferlið inniheldur fyrir uppfæ rsluskref við 

sameiningu reikninga og víddir sem hafa 
árekstrum. 

Frekari upplýsingar 

Nánari upplýsingar um fjárhagslegar víddir er að finna í afurð - efnisatrið i aðgerð ú rvali Fjárhagsvíddir. 
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EPBookkeeperRoleCenter  

Í Microsoft Dynamics AX verða notendur eru tengdir hlutverkamiðstöðva byggist á forstillingum 
notenda, sem eru sjálfgefnar upplýsingar fyrir tiltekið hlutverk í fyrirtæ kinu. Notandaforstilling er 

tengd hverjum notanda og hlutverkamiðstöð er tilgreind fyrir hverja forstillingu. Hlutverk bókara sem 
er ábyrgur fyrir verk, líkt og að stofna hann og borga reikninga lánardrottna, sölureikningar búnir til 
innheimtu, viðskiptamenn, skráningu viðskiptavinagreiðslur er innlagningu greiðslur inn 

á bankareikninga, afstemmingu bankayfirlit, ú tprentun á fjárhagsskýrslum og bókum er lokað í við lok 
mánaðarins. 

 

 Sjálfgefin notanda forstilling: bókara 

 Hlutverkastöðvarsíðu heiti: EPBookkeeperRoleCenter 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Séð frá Microsoft Dynamics AX 2012 

öryggishlutverk er ekkert bókara. hlutverk Þess 
vegna hlutverk hefur bókara verið fjarlæ gður ú r 
BI teningum og hlutverkamiðstöð bókara en 

undirliggjandi vefhluta hafa einnig verið fjarlæ gð. 
Almennt séð, hlutverkamiðstöðvar sig hefur ekki 
Ö ryggi en securable vörur birt í mínu hlutverki 

maí. Bókari hlutverk hefur verið auðkennt sem 
jafnar hlutverk bókara á grundvelli similarity af. 
skyldum og réttindum  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nr. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og þar eru 
engar. aðgerð skiptivöru 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Viðskiptagreindar 

Biðlari 

Enterprise Portal 

Fjárhagur 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 

Frekari upplýsingar 

Nánari upplýsingar um hlutverkamiðstöðvar er að finna í: 
http://www.microsoft.com/dynamics/en/us/using/ax-finance-role-center.aspx 

  

http%20:%20/www.microsoft.com/dynamics/en/us/using/ax-finance-role-center.aspx
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ExchangeRates  

Í Microsoft Dynamics AX 2009 er ExchRates töflu og skjámynd eru notuð til að búa til og vinna með 
gjaldmiðla og gengi. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Nýju samnýttu gjaldmiðli og gengi skipt var ú t 
fyrir þá aðgerðir ExchRates töflu. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og hefur 
verið skipt ú t fyrir samnýtta gjaldmiðla og gengi.  

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Tengslum við - uppfæ rsluferlinu getur notandinn 

leiðrétta allar árekstrum. Til dæ mis árekstur 
verður ef sami gjaldmiðill er sjálfgefinn í mörgum 
fyrirtæ kjum, en hún er sett upp annan hátt 
í hverju fyrirtæ ki. 
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LedgerTrans tö flu  

Í Microsoft Dynamics AX 2009 er LedgerTrans töflu geymir bókuðu fjárhag smáatriðum sem felur í sér 
fylgiskjöl, dagsetningar fjárhagslykil, víddarkóðum, bókunarlag, og upphæ ðum. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Vegna architectural breytingar í forritinu taflan átti 
að vera refactored til að styðja nýja fjárhagsvídd 
og undirbókar. frameworks 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Aðgerðin er ekki lengur í gildi og eftirfarandi 
nýjar töflur endursetja bókunardagsetningu 

LedgerTrans töflu: 

 GeneralJournalEntry 

 GeneralJournalAccountEntry 

 LedgerEntryJournal 

 LedgerEntry 

 SubledgerVoucherGeneralJournalEntry 

 LedgerEntryJournalizing 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar LedgerTrans sem fæ rslur eru yfirfæ rðar í nýja 

gagnalíkani, nema í sýndarfyrirtæ ki, þar sem 
LedgerTrans tafla er í. TableCollection Ef 

LedgerTrans tafla er notuð í sýndarfyrirtæ kinu 
markmið mistekst uppfæ rslu og hæ gt er gefin 
fyrirmæ li um að hafðu samband við samstarfsaðila 
eða uppihald. Fæ rslurnar út Það verður að fæ ra 

sýndarfyrirtæ kisins. áður en uppfæ rsla 

Frekari upplýsingar 

Nánari upplýsingar um fjárhags - og línur undirfjárhags er að finna í afurð - efnisatrið i aðgerð ú rvali 
Fjárhags - og undirfjárhags og dreifingar línur. 
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LedgerPeriod  

Í Microsoft Dynamics AX 2009 er LedgerPeriod töflu og skjámynd eru notuð til að stofna og viðhalda 
þeim fjárhagstímabil fyrir fyrirtæ ki. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Altæ kar fyrirtæ ki vinna sem mismunandi lögaðila 
á mismunandi landfræ ðileg svæ ði. En þæ r hafa 
sameiginleg afnot af mikið af gögn, t. d. 

bókhaldslykla, gjaldmiðlum er gegni gjaldmiðla, 
og. Skilgreiningu á tilvísun og aðalgögn með einu 
sinni og það á milli lögaðila minnkar kostnað við 

viðhald eins gögnum á milli fyrirtæ kisins. Hins 
vegar fjárhagstímabil og tengd AssetCalendar 
töflur, var ekki fram næ gilegar styðja Í þessu 

dæ mi og hafa verið settir með fleiri robust. 
samnýtt fjárhagsdagatöl  

Eftirfarandi töflur hafa verið ógilt: 

 AssetCalendar 

 AssetCalendarPeriod 

 AssetCalendarYear 

 LedgerPeriod 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og hefur 
verið skipt ú t fyrir samnýtt fjárhagsdagatöl.  

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Fyrirliggjandi fjárhagstímabil og eignadagatöl eru 

yfirfæ rðar í nýja fjárhagsdagatöl. Það er 
foruppfæ rslu skref þar sem notandi getur 
endurnefna fjárhagsdagatöl. 

Frekari upplýsingar 

Nánari upplýsingar um fjárhags - og undirskipaður fjárhagur lína eru í afurðina efnisatrið i aðgerð öllu 
Fjárhags - og undirfjárhags og dreifingar línur. 
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skilgreiningarlyklum lands/ svæ ð is  

Í Microsoft Dynamics AX 2009 og fyrri ú tgáfum, lands -/ svæ ðisskilgreiningarlyklana eru notaðir til að 
virkja og birta lands -/ svæ ðisbundnar aðgerðir. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Skilgreiningarlyklum lands/ svæ ðis eru 
uppsetningu sérstaklega, og raunverulegum þarfir 
voru fyrir stjórn á því hvaða aðgerðir tiltæ kar fyrir 

einstök fyrirtæ ki í multinational áæ tlanir. Einnig 
getu nauðsynlegur er til að gera aðgerðir tiltæ kir 
í samræ mi við fyrirtæ kisins, birgðageymslu 

viðskiptamanns birgðageymslu o. s. frv. Land/ 
svæ ði samhengi var kynnt til að uppfylla krafan, 
og þessi aðgerð kemur í stað lands -/ 

svæ ðisskilgreiningarlyklana fyrir stjórn á. til 
ráðstöfunar aðgerð 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Aðgerðin aðeins fyrir eftir. samhæ fi afturábak 

Jafnvel þótt aðgerð mun ekki að fjarlæ gja þar til 
næ sta ú tgáfu af Microsoft Dynamics AX, 
skiptivöru aðgerð er þegar til staðar. Til að 

stjórna aðgerð það sem er til ráðstöfunar byggt 
á staðsetningu lögaðilans, Microsoft Dynamics AX 
2012 notar lands -/ svæ ði sem tengist lögaðila 

aðalaðsetur. Til dæ mis ef aðsetrið lögaðilans er 
í kanada geta notendur sjá og vinna með kanada - 
bundnum aðgerðum. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppfæ rslu. 

Frekari upplýsingar 

Fyrir upplýsingar um hvernig á að nota skilgreiningarlyklum lands/ svæ ðis þegar uppfæ rt er 
fyrirliggjandi ú tgáfu af Microsoft Dynamics AX í Microsoft Dynamics AX 2012 eru 
í Uppfæ rsluleiðbeiningum er sett upp. 

  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=163798
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esb - sö lulista (belgía)  

Í Microsoft Dynamics AX 2009 eru tvæ r esb - sölulista innfæ rslur en staðlaða esb - sölulista flytja og 
sérstaka esb - sölulista flytja í belgíu. Seinni þæ r lands - eða svæ ðisbundnu aðgerð sem virkjar flytja 

upplýsinga yfir á skjámynd esb - sölulistans á grundvelli skattaupplýsingum. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu í 2010, verða breytingar í lögum í evrópskt 
community krafist nýja flytja aðgerð fyrir esb - 

sölulista. Nýja esb - sölulista flytja aðgerð byggist 
á aðgerðir til að belgíu, og flytur gögn í esb - 
sölulista skjámyndina sem byggist 

á skattaupplýsingum.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Aðgerðin hefur verið fjarlæ gð í Microsoft 

Dynamics AX 2012 eða því skipt ú t fyrir staðlaða 
esb - sölulista flutning. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Fjármálastjórnun 

GDL 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Notendur verður að kanna fyrirliggjandi skattkóða 

og skattflokk skilgreiningu. þæ r þurft að setja upp 
nýjar skattkóðana. Að auki geta þau sé 
nauðsynlegur annað hvort að breyta flokkarnir 

sem hafa verið tengdir þ jónustuvöru eða til að 

setja upp nýjar vsk - flokka vöru og ú thluta þeim 
yfir þ jónustu og/ eða tegundum. Þetta þarf að 
gera í áður en byrjað er fæ rslur eru bókaðar 

í Microsoft Dynamics AX 2012.  
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Dagsetningu - virk fæ rslur  

Í Microsoft Dynamics AX 2009, starfsmaður/ verktaki, verk, stöðunni og deild (fyrirtæ kis) fæ rslur eru 
vistaðar sem dagsetningu - virk fæ rslur. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Aðgerðin veitt af aðgerðinni var takmarkaður. 
Aðgerðin hefur verið skipt ú t fyrir nýja 
dagsetningu - virk ramminn í Microsoft Dynamics 

AX 2012. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og skipti 

þessar aðgerðir tiltæ kar. 

Allar fæ rslur halda áfram að dagsetningarháðar 
en nota nýtt dagsetningu - virk framework. 

í Microsoft Dynamics AX 2012, bæ ði dagsetning 
og tími einingar séu sem sýnd er 
í notandaviðmótinu. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Mannauður 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Fyrirliggjandi dagsetningu - virk fæ rslur eru 

uppfæ ra í nýjar töflur sem geyma þessar fæ rslur. 
Vinnslu dagsetningu - virk fæ rslur er lokið 
Microsoft Dynamics AX 2012 framework. 

Til athugunar: hefur verið töflu staðlað 

í mannauði. Einn dag - virk skrá í hæ gt er að 
skipta margar fæ rslur á grundvelli nýja 
töfluskilgreiningar í Microsoft Dynamics AX 2012. 
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Eyð a persó nulegum upplýsingum (starfsmann og umsæ kjandi)  

Í Microsoft Dynamics AX 2009 er eyða persónulegum upplýsingum aðgerð veitir leið til að eyða 
upplýsingum sem snúa að starfsmenn og umsæ kjendur eins og heiti, kennitölu, vegabréfsáritun 

upplýsingar, aðsetur og menntun. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Miklu upplýsingar eru geymdar í altæ ku 
aðsetursbókinni sem deilast yfir enterprise og 

fjarlæ gja hana geta haft áhrif á aðrar gögn. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nr. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og þar eru 

engar. aðgerð skiptivöru Enn hæ gt að eyða 
persónulegum upplýsingum handvirkt með því að 
fjarlæ gja einstakar fæ rslur. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Mannauður 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppfæ rslu. 
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Mannauð ur flipann í Enterprise Portal  

Í Enterprise Portal fyrir Microsoft Dynamics AX 2009 er hæ gt að nota mannauður flipann til að skoða 
spurningalista og aðrar frammistöðustjórnun. gögn  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Aðgerðina á þessum flipa var ófullgerðar og veitt 
takmörkuð fríðinda í mannauð starfsmenn. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nr. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og þar eru 
engar. aðgerð skiptivöru Hins vegar allar aðgerðir 
eru tiltæ kar í biðlaranum. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Mannauður 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á hafa áhrif 
á uppfæ rslu. 
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Fríð indi 

Í Microsoft Dynamics AX 2009, fríðindi voru sett upp með því að nota hlunnindi uppsetninga 
skjámynda.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Hlunnindi aðgerðum í Microsoft Dynamics AX 
2009 var hlutlaus takmarkað er og Microsoft 
Dynamics AX 2012 eru stæ kkaðar fríðindi. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og skipti 
þessar aðgerðir tiltæ kar. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Mannauður 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Fyrirliggjandi fríðindi upplýsingar er uppfæ rt til 
notkunar í nýja fríðindi. 

  



 

164 

 

NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

Starfsmenn vinnustö ð varinnar gerð   

Í Microsoft Dynamics AX 2009, starfsmenn geta verið af einni af þremur gerðum: Starfsmaður, 
verktaki eða vinnustöð.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Architectural breytingar impacted gerð 
starfsmanns.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nr. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og þar eru 
engar. aðgerð skiptivöru í Microsoft Dynamics AX 
2012, aðeins starfsmenn starfsmannsins og 

verktaki eru til. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Mannauður 

Afgreiðslustjórnun 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Vinnustöð starfsmenn eru ekki uppfæ rðar 
í Microsoft Dynamics AX 2012. forvinnsla 

uppfæ rslu á forskriftir sæ kja upplýsingar, og 
hæ gt er að velja aðgerðir á þessum fæ rslur áður 
en ljúka megi uppfæ rslunni.  
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Visio flytja ú t í ský rslugerð ar um vensl, stað setningar og 

fyrirtæ kjaskipan yfirlit  

Í Microsoft Dynamics AX 2009, er hæ gt að flytja ú t yfirliti skýrslugerðar um vensl og yfirlit 

staðsetninga fyrirtæ kjaskipan. Visio sem 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Architectural breytingar og ný stjórna var bæ tt 
við öllum þremur af yfirlitum. Nýja stjórna virkjar 

fleiri hnúta sem á að birta í stigveldisskipan. 
Einnig er hæ gt að stofna og breyta hnúta beint ú r 
nýja stýringunni. Breytingar architectural sem 
myndi að hafa áskilinn upp á marga breytingar á. 

aðgerð flytja ú t Visio 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nr. Visio flytja ú t aðgerð er ekki lengur tiltæ k og 

þar eru engar. aðgerð skiptivöru 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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Símasala 

Í Microsoft Dynamics AX 2009 geta notendur nota símsölu aðgerð til að stofna símtalalista sem eru 
byggðar í töflunni fyrirspurnir. Símtalalista einnig er hæ gt að stofna úr. sjálfvirk markaðssetning 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Þessi aðgerð verið er að fjarlæ gja þar sem 
aðgerðin nýtist takmarkaður. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nr eftir aðgerð símsölu í Microsoft Dynamics AX 
2012, en verður ekki til staðar í síðari ú tgáfum 
vörunnar. í næ stu ú tgáfu, símsölu fæ rslur verða 

blandaði með símtalalistana, og símtalalista virkni 
fluttar í sjálfvirk markaðssetning leyfi. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Sala og markaðsstarf 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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TAPI samþ æ tting 

Í Microsoft Dynamics AX verða kerfi fyrir sölu og markaðsstarf, einnig þekkt sem CRM kerfinu er fyrir 
er incorporating er - CTI (Computer Telephony Integration) kerfið með Microsoft TAPI -) staðlinum. 

Kerfið CTI skráir og stjórnar símtölum sem berast og ú t. samskiptum 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu á aðgerðum í gegnum þessa aðgerð var 
takmarkaður. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Aðgerð nr er til staðar í Microsoft Dynamics AX 
2012 en verður ekki til staðar í síðari ú tgáfum 

vörunnar. Engin skipti þessar aðgerðir tiltæ kar. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Sala og markaðsstarf 

Breytingar á uppsetningu smmPhone sem íhluturinn er lengur uppsett. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 

  



 

168 

 

NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

Talnagö gnum stjó rnunar  

Aðgerð talnagagnastjórnunar birtist sala í upplýsingar um stjórnun línurit. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Að SQL Server Reporting Services í Microsoft 
Dynamics AX, ásamt Microsoft Office samþæ tting 
veitir notendur með upp á marga graphing. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Aðgerð nr er til staðar í Microsoft Dynamics AX 
2012, en verður ekki til staðar í síðari ú tgáfum 
vörunnar. Engin skipti þessar aðgerðir tiltæ kar. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Sala og markaðsstarf 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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Tengslastjó rnun skjalastjó rnun  

Tengslastjórnun skjalastjórnun verður nafnauka á staðlaða Microsoft Dynamics AX skjalastjórnun sem 
gerir notendum kleift að auðkenna höfund skjals og senda skjöl sem tölvupóst. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Tengslastjórnun skjalastjórnun verið er að 
samtengd staðlaður fjárhagur í Microsoft 
Dynamics AX skjalastjórnun. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Aðgerð nr er til staðar í Microsoft Dynamics AX 
2012 heldur verður fullsamhæ ft við staðlaður 

fjárhagur í Microsoft Dynamics AX umsýsla skjala 
í næ stu ú tgáfu vörunnar.  

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Sala og markaðsstarf 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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Fæ rsluskrá ning 

Fæ rslukladdanum rekur töflubreytingarnar sjást, svo sem sem gerðu breytingarnar og þegar þeim 
voru gerðar, til tiltekinna tengslastjórnun einingum eða svæ ðum. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Tengslastjórnun notar gagnagrunnsskráningu 
tiltæ kar í Microsoft Dynamics AX. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Aðgerð nr er til staðar í Microsoft Dynamics AX 
2012, en verður ekki til staðar í síðari ú tgáfum 
vörunnar. Engin skipti þessar aðgerðir tiltæ kar. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Sala og markaðsstarf 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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Innkaupapö ntun á skrift  

Innkaupapöntun áskrift er pöntunargerð sem virkjar eina innkaupapöntun til að að vinna mörgum 
sinnum. Aðgerðin vinnur með því að renewing birgðafæ rslur og þannig að gera nýja móttökur á sömu 

innkaupapöntuninni. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Hvernig áskriftina pöntun er ú tfæ rð er ekki 
samhæ f upprunaskjalinu, dreifingu og 

fjárhagsáæ tlun. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nr. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og þar eru 

engar. aðgerð skiptivöru 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Innkaup og uppruni 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Kóta sem tengjast áskrift pöntun hefur verið 
fjarlæ gð. Mögulega sérstillingu í þessu svæ ði 
verður einnig að fjarlæ gja. Pappír hvíta er sem 

lýsir því hvernig til að víkka ú t nýja samninga 
ramma til að styðja er endurteknar pantanir. 
forthcoming  
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Standandi pantanir 

Í Microsoft Dynamics AX 2009, standandi pantanir eru contractual skylt við lánardrottin um að kaupa 
tiltekna virði eða magn í varningur við sérafslátt. Með því að nota standandi pöntunar er hæ gt að 

stofna innkaupapantanir (losunarpantanir) og reikningsfæ ra vörur, eftir þörfum þar til samningur hefur 
verið uppfylltur. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Standandi pöntun aðgerð hafð i sumum 

takmarkanir. Structural breytingar í Microsoft 
Dynamics AX krafist standandi pöntun aðgerð sé. 
ógilt 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og skipti 
þessar aðgerðir tiltæ kar.  

Þessi aðgerð var skipt ú t fyrir innkaupa - og 
sölusamninga. Innkaupa - og sölusamninga eru 
notaðar til að skrá skilmála milli selja aðila og. 
aðila sem kaupir Samningur sýnir greiðslu og 

afhendingarskilmála fyrir safn. ráðstöfunum Til 
dæ mis bindur aðila veitta til að kaupa tiltekinn 
rúmmál vöru eða þjónustu, svo sem 200 

kappaksturshjólin, fyrir. sérverð Einnig er bindur 
aðila kaupa til að kaupa sérstakt gildi, eins og 
1000 USD, vöru eða afurðir í sérstakri flokkun 

ásamt sérstöku. verðafsláttar Fyrir hverja 
ráðstöfun vegna samningsins er í gildistíma sem 
raunveruleg skipt er verður að vera lokið. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Innkaup og uppruni 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Hæ gt er að uppfæ ra standandi pantanir með því 

að nota uppfæ rsluforskriftir. 

  



 

173 

 

NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

Uppskriftavö ru gerð inni uppskrift  

Í Microsoft Dynamics AX 2009, vöru verður að vera af uppskriftavöru gerð fyrir uppskrift sem á að 
tengja við hana.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Architectural breytingar í Microsoft Dynamics AX 
2012 hafa breyst hvernig vörur eru skilgreindar. 
Vörur eru framleiðsluvörur og afurðir krefjast 

afurðarskilgreininguna. á afurðarskilgreininguna 
samanstendur af nokkrar core eiginleika sem 
hjálpa til við að finna vöruna. Einn af þessum 

eiginleika er vörugerð, sem gefur til kynna hvort 
afurð er áþreifanlegar (vöru) eða óáþreifanlegt 
(þjónustu eða). réttindi í Microsoft Dynamics AX 

2009, vörugerð tilgreint hvort varan var 
áþreifanlegar (vöru), óáþreifanlegar (þjónusta), 
og einnig hlutverk sem vörunni hafa (BOM). Til að 
tryggja að eiginleika, tengdar afurðar eru ekki 

afurð hlutverk tengdur þarf að vörugerð eigind 
var til að refactored gerð afurðar og uppskriftin 
virði var afmarkaðar frá vöruna og þjónustu. gildi  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Aðgerðin hefur verið fjarlæ gð og skipti þessar 
aðgerðir tiltæ kar.  

Notendur verða áfram hæ gt að tengja uppskrift 
við afurð af vörugerðinni. í Microsoft Dynamics AX 
2012, viðskiptamenn hæ gt að tengja uppskrift við 

afurð af vörugerðinni. Eftir þessa tengingu er gerð 

geta notendur nota hina nýju sjálfgefin 
pöntunargerð í sjálfgefnar pöntunarstillingar til að 
gefa til kynna hvort birgðirnar sem er með 

tengdri uppskrift verður að vera keypt eða 
framleiddar. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Birgðastjórnun 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Ef verið er að uppfæ ra úr Microsoft Dynamics AX 
2009 í Microsoft Dynamics AX 2012 verða 

notendur að varpa fyrirliggjandi vörur á ný., sem 
hluta af ferlinu, þæ r verður að ákveða hvort 
sjálfgefin pöntunargerð verður að vera innkaup 

eða framleiðslu. Tengsl við uppskrift er viðhaldið. 
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Samskipanlegar vö rur 

Í Microsoft Dynamics AX 2009, gátreitur stýrir hvort vara er hæ gt að skilgreina. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Architectural breytingar í Microsoft Dynamics AX 
2012 var breytt hvernig afurðir eru skilgreindar. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Aðgerðin hefur verið fjarlæ gð og skipti þessar 

aðgerðir tiltæ kar. 

Sem hluti af nýja afurðarskilgreininguna hugtaki 
í Microsoft Dynamics AX 2012 er ferlið við að 

skilgreina afurð hefur verið. yfirlýst fleiri gerðar 
Velja hvort notendur afurð er einfalt vöru eða 
afurðarsniðmát. Ef afurð er afurðarsniðmát 

notanda verður notandi að tilgreina verkfæ ri eða 
aðgerð sem er notuð til að stofna afurðarafbrigði 
fyrir viðkomandi. sniðmát 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Birgðastjórnun 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar í uppfæ rsluferlinu úr Microsoft Dynamics AX 2009 

í Microsoft Dynamics AX 2012, skilgreinanlegar 
vörur eru uppfæ rðir samkvæ mt afurðarsniðmát 
reglur og eru yfirfæ rðar í afurðarsniðmát með því 

að nota víddaskilgreining. 
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Vö ruvídd hó p  

Í Microsoft Dynamics AX 2009, vöruvídd encompasses allar tiltæ kar vöruvíddir, meðal annars 
eftirfarandi: 

 Core vörutengdar víddir – lit, stæ rð og skilgreiningu 

 Rakning - tengdar víddir – runu - og raðnúmeri 

 Geymsla - tengdar víddir – setri, vöruhúsi, staðsetningu, og brettakenni 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Sem hluti af nýja core samnýttrar afurðar er 
skilgreiningar vöruvíddum (lit, stæ rð og 
skilgreiningu) átti að vera sem tengist afurðinni 

og rekur og geymsluvíddir hæ gt væ ri að setja upp 
sem samnýttar víddir eða lögaðilann – ákveðnum 
stæ rðum. 

Víddahóp vöru var refactored, og gamla flokkun 
var fjarlæ gð og greina í þremur stöku hópunum. 
Allar sérstillingu í Microsoft Dynamics AX 2009 
sem útvíkkar verður að vera vöruvíddir refactored 

til þess að geta hýst nýrri töflu. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Aðgerðin hefur verið fjarlæ gð og skipti þessar 

aðgerðir tiltæ kar. í Microsoft Dynamics AX 2012 
er vörutengdar víddir (lit, stæ rð og skilgreiningu) 
eru skilgreindar sem afurðavíddir er rakning - 

tengdar víddir (runu og raðnúmer) eru 

skilgreindar sem rakningarvíddir og geymsla - 
tengdar víddir (setri, vöruhúsi, staðsetningu, og 
brettakenni) eru skilgreindar sem geymsluvíddir. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Birgðastjórnun 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Uppfæ rsluferlið tryggir að helstu vöruskilgreiningu 
verður og rekja og geymslu víddargilda, er varpað 
á ný. víddarammann 
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Breyta víddum skjá mynd  

Í Microsoft Dynamics AX 2009 getur notandi nota breyta víddum skjámynd til að breyta víddargildi 
fyrir birgðafæ rslur beint í gagnagrunninum. Þá notandi getur kynna ósamræ mi í birgðum fæ rslugögn.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Aðgerðin leyfð handvirkt hnekkingar 
á gagnagrunni gildi, sem gæ ti það skapað gögn 
integrity ú threyfingar. í Microsoft Dynamics AX 

2012 og framvirkar ú tgáfur geta notendur ekki 
gera breytingar beint í kerfismynduð gögn. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nr. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og þar eru 
engar. aðgerð skiptivöru 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Birgðastjórnun 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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Vö rusamsetning 

Notendur geta nota vörusamsetningar til þess að stofna framleiðslulíkön sem hæ gt er að nota 
í skilgreina pöntun. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu í Microsoft Dynamics AX 2009, vörusamsetning 
notar X + + sem verkfæ ri til að skrifa reglur og 
takmörkunum sem eiga við vörulíkön. Þetta 

táknar hugsanlega verður elevation. hæ ttu 
réttindi af 

Þar að auki hönnun er ekki vörusamsetningar 

þegar einnig vigt líkön of í stæ rð, til þess að langt 
svartíma í í sölupöntunarlínum.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Vörusamsetning samt að vera til staðar fyrir eldri 
builder viðskiptavini að uppfæ rsla við Microsoft 
Dynamics AX, en ekki fyrir nýja viðskiptamenn. 

í Microsoft Dynamics AX 2012, vörusamsetning 

með skipt var um skilgreiningu afurðar aðgerð, 
sem er vöruafbrigðalíkans sem byggir frekar en 
reglumiðaðar. Skilgreiningu afurðar betur veitir 

aðgerð fyrir styðja mörg stig og reusability 
framleiðslulíkönum. Betur framkvæ mir einnig en 
vörusamsetningar og losar réttindi af elevation 

öryggi ógnanir. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Sala og markaðsstarf 

Enterprise Portal 

Verkefnastjórnun og bókhald 

Stjórnun vöruupplýsinga 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Núverandi vörusamsetningar viðskiptamenn, 
uppfæ rsla á fyrirliggjandi vörulíkön gerist 
á hefðbundinn hátt. 

Hæ gt er að flytja líkan í vörusamsetningu er 
í afbrigðalíkan afurðar. Á ður en þetta er gert þarf 
að greina aftur - lok trénu af líkan 
í vörusamsetningu til að auðkenna einingar sem 

á að beinlínis tekinn með í afbrigðalíkan afurðar 
og þann sem verður að innleiða með því að nota 
sérnýttu afurðarafbrigðis. PCAdaptor, API  
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Innkaupa fyrir framleið sluflokks  

Í Microsoft Dynamics AX 2009, vöruflokkar eru notaðir í megin kaupa og selja. í Microsoft Dynamics 
AX 2012, innhreyfingarskjölum flokka eru yfirfæ rðar í innkaupavörulista. Vöruflokkarnir eru vinstri 

sem er fyrir notkun í seljanda. aðeins megin 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu á aðgerðum í gegnum þessa aðgerð var 
takmarkaður. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Fyrir kaupa hlið, innkaupa aðgerðin hefur 
verið fjarlæ gð og og eftir innkaupategundum. 

innkaupavörulista  

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Innkaup og uppruni 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Afurðir flokka notuðum í Microsoft Dynamics AX 
2009 eru uppfæ rðir við innkaupategundir og 
innkaupavörulista í uppfæ rsluferlinu. 
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Bera saman svö r tilboð sbeið na skjá mynd  

Í Microsoft Dynamics AX 2009 er bera saman svör tilboðsbeiðna (skjámynd) PurchRFQCaseCompare 
birtir allar beiðnir um tilboð (tilboðsbeiðnir). Getur notandinn valið og bera saman margar að svörum 

við tilboðsbeiðnum. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Aðgerðin í þessa skjámynd er þegar til 
í tilboðsbeiðni listasíðunni og í beiðninni um tilboð 

fyrir skjámyndir upplýsinga. þar af leiðandi hefur 
þessi skjámynd er. óþarfa  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nr. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og þar eru 
engar. aðgerð skiptivöru 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Innkaup og uppruni 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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Innkaupabeið ni hreinsa  

Í Microsoft Dynamics AX 2009 er eyða innkaupabeiðnum valmyndaratrið i er tiltæ kt í lánadrottnar 
(lánardrottna > reglubundið > hreinsa upp). Í verkfæ ri virkjaðar notendur til þess að eyða 

innkaupabeiðnum. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Með architectural breytingar í Microsoft Dynamics 
AX 2012 ekki er hæ gt, innkaupabeiðnir verið erfitt 

eytt, sem renders eyða innkaupabeiðnir verkfæ ri 
ú reltur.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nr. þar sem útgáfur af Microsoft Dynamics AX 
2009 er Intelligent gagnastjórnun kerfa (IDMF) 
fyrir Microsoft Dynamics AX hefur verið gefnar ú t. 

í Microsoft Dynamics AX 2012 og framvirkar 
ú tgáfur og mæ lt er með að félögin nota og purge 
til að IDMF skráð framleiðslugögn þ. e. engar þörf 
í framleiðslukerfi. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Innkaup og uppruni 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 

Frekari upplýsingar 

Nánari informaiton um Intelligent gagnastjórnun Framework fyrir Microsoft Dynamics AX eru í:  

https://mbs.microsoft.com/Cms/Templates/document/General.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUI

D={ECAF89FE-3D52-4FFC-8CCF-
D6E3D192D26F}&NRORIGINALURL=/partnersource/downloads/releases/AX_IDMF.htm&NRCACHEHIN
T=Guest&wa=wsignin1.0 

  

https%20:%20/mbs.microsoft.com/Cms/Templates/document/General.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%20%7b%20ECAF%2089%20%de%f3knun%20-%203%20D%2052%20-%204%20FFC%20-%208%20CCF%20-%20D%206%20E%203%20D%20192%20D%2026%20&%20%7d%20F/%20=%20NRORIGINALURL%20partnersource/%20br%e1%f0ab%f3ta/%20_%20AX/%20losu%f0%20IDMF.%20htm%20&%20&%20gestur%20=%20NRCACHEHINT%20=%20wa%201.0%20wsignin
https%20:%20/mbs.microsoft.com/Cms/Templates/document/General.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%20%7b%20ECAF%2089%20%de%f3knun%20-%203%20D%2052%20-%204%20FFC%20-%208%20CCF%20-%20D%206%20E%203%20D%20192%20D%2026%20&%20%7d%20F/%20=%20NRORIGINALURL%20partnersource/%20br%e1%f0ab%f3ta/%20_%20AX/%20losu%f0%20IDMF.%20htm%20&%20&%20gestur%20=%20NRCACHEHINT%20=%20wa%201.0%20wsignin
https%20:%20/mbs.microsoft.com/Cms/Templates/document/General.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%20%7b%20ECAF%2089%20%de%f3knun%20-%203%20D%2052%20-%204%20FFC%20-%208%20CCF%20-%20D%206%20E%203%20D%20192%20D%2026%20&%20%7d%20F/%20=%20NRORIGINALURL%20partnersource/%20br%e1%f0ab%f3ta/%20_%20AX/%20losu%f0%20IDMF.%20htm%20&%20&%20gestur%20=%20NRCACHEHINT%20=%20wa%201.0%20wsignin
https%20:%20/mbs.microsoft.com/Cms/Templates/document/General.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%20%7b%20ECAF%2089%20%de%f3knun%20-%203%20D%2052%20-%204%20FFC%20-%208%20CCF%20-%20D%206%20E%203%20D%20192%20D%2026%20&%20%7d%20F/%20=%20NRORIGINALURL%20partnersource/%20br%e1%f0ab%f3ta/%20_%20AX/%20losu%f0%20IDMF.%20htm%20&%20&%20gestur%20=%20NRCACHEHINT%20=%20wa%201.0%20wsignin
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Fæ ribreytur innkaupabeið ni 

Í Microsoft Dynamics AX 2009, innkaupabeiðni uppsetning er stjórnað í innkaupabeiðninni flipann 
uppsetningarinnar í skjámyndinni fæ ribreytur lánardrottnum.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu - innkaup allar tengdar fæ ribreytur hafa verið 
innkaup með því að subsumed stefnureglum fyrir. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já.  

Innkaupabeiðnina stýringu stefnureglu reit er 
fæ ribreytur sem skilgreina hvaða svæ ði þurfa að 

senda innkaupabeiðni í verkflæ ði og einnig þæ r 
fæ ribreytur sem skilgreina hvort minnsta 
hámarkið skal og margfeldismagnið skorður eru 

beitt.  

þá innkaupabeiðni sem á að stofnun 
innkaupapöntunar stefnureglu reit er fæ ribreytur 
sem skilgreina þegar innkaupapantanir eru 

stofnuð sjálfkrafa af kerfinu. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Innkaup og uppruni 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Afurðir flokka notuðum í Microsoft Dynamics AX 

2009 verður að uppfæ ra. við innkaupategundir 

Einnig er vörulistar og vörutegundalistar notuðum 
í Microsoft Dynamics AX 2009 verður að uppfæ ra 
í. innkaupavörulista Stefnureglur vörulista og 
tegund stefnureglu aðgangs reglur má nota til að 

svið innkaupa og vörurnar tegundir sem eru 
tiltæ kar í mismunandi lögaðila. 
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samþ ykktar - og eyð slumö rk  

Microsoft Dynamics AX 2009 eru grunnur stuðning við samþykktar - og eyðslumörk. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Samþykkistakmörk og eyðsluþak eiginleika 
í Microsoft Dynamics AX 2009 var ekki fram stig 
hæ tti stjórna samþykktar og kostnaður sem 
krafist er af sumum fyrirtæ kjum.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Aðgerðin hefur verið fjarlæ gð og skipti þessar 
aðgerðir tiltæ kar. á ráðningartakmörkunum 

eiginleika í Microsoft Dynamics AX 2012 eru 
ítarlega skilgreiningar - og stjórnun getu, sem 
gera fyrirtæ kjum kreditkorti fyrirtæ kis til að beita 

eyðsluþök og samþykkistakmörk í nákvæ mari 
hæ tti. Þar að auki ráðningartakmarkanir aðgerð 
gerir eyðsluþök og samþykkistakmörk 
sjálfsafgreiðslubeiðnir með að senda til að 

sjálfsafgreiðsla starfsmanns portal. Starfsmenn 
geta notað sjálfsafgreiðslubeiðnir að biðja um 
ráðningartakmörkun vegna viðskipta og 

stjórnendur geta notað þæ r til að biðja um 
samþykkistakmörkun fyrir samþykkja 
starfsmannakostnaður, og þá uppfæ rist 

birgðahald í samræ mi automating og simplifying 
ferlið við þar sem beðið er um og samþykkja 
eyðsluþök og samþykkistakmörk. með því að nota 

verkflæ ði 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Það er uppfæ rslu slóð ú r Microsoft Dynamics AX 
2009 aðgerð til að samsvarandi eiginleika 
í Microsoft Dynamics AX 2012. 

Frekari upplýsingar 

Nánari upplýsingar um starfsmenn er að finna í afurð - efnisatrið i aðgerð ú rvali Starfsmenn. 
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Verkefnisflokkar 

Í Microsoft Dynamics AX 2009, verk flokkar eru notaðir til að tilgreina aukavinnustöðvum sem geta 
framkvæ mt sams konar verkefni. í Microsoft Dynamics AX 2012, verk flokka eru yfirfæ rðar í. 

tilfangagetu 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Architectural breytingar í Microsoft Dynamics AX 
2012 kynnt nýjan forða og getu byggðar röðun, 

sem gerði verkefnaflokkinn hugtaki ú reltur.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Verk flokkar hafi verið skipt ú t fyrir fleiri 

versatile hugtaki af getu, sem hæ gt er að nota til 
að tilgreina tilfangaþarfir fyrir aðgerðir. Þetta 
gerir áæ tlunarkerfis að velja milli annað forða 

sem geta framkvæ mt sams konar verkefni. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Framleiðsla 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Hvaða verkhluta sem er flokka notuðum 
í Microsoft Dynamics AX 2009 verða uppfæ rðar 
á getu í uppfæ rsluferlinu. Síðan eru getu 

á lögaðilum þar Microsoft Dynamics AX 2012, 
uppfæ rsluferlið leyfir verkefnaflokka sem á að 
sameina í lögaðila. 
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Fjö lsvæ ð a leið sagnarforrit virkjunar  

Í Microsoft Dynamics AX 2009, þarf margsvæ ðisvirknina með því að nota leiðsagnarforritið fyrir 
virkjun fjölsvæ ðis. í Microsoft Dynamics AX 2012 er fjölsvæ ði er alltaf virk, og fyrir viðskiptamenn sem 

uppfæ rslu ú r Microsoft Dynamics AX 4.0 er virkjun fjö lsvæ ðis reglum hefur verið samþæ tt 
í uppfæ rsluvinnsluna. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu í Microsoft Dynamics AX 2012 

fjölsvæ ðaeiginleikinn er alltaf virk, svo 
leiðsagnarforritið fyrir virkjun fjölsvæ ðis er ekki 
lengur þörf.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Leiðsagnarforritið fyrir virkjun fjö lsvæ ðis er úrelt 
og hefur verið fjarlæ gð. Fjölsvæ ðaeiginleikinn 

virkjuð sem hluti af uppfæ rsluvinnsluna. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Framleiðsla 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Ef verið er að uppfæ ra úr Microsoft Dynamics AX 
4.0, virkjun fjö lsvæ ðis er þáttur í uppfæ rsluferlið.  

Fjölsvæ ðið hefur einnig verið gert virk fyrir 

viðskiptamenn sem uppfæ rslu ú r Microsoft 
Dynamics AX 2009 og sem hafa ekki mynduð. 
leyfi til vörustjórnunar 

Allar aðra viðskiptamenn sem uppfæ rslu ú r 

Microsoft Dynamics AX 2009 verður nota 
leiðsagnarforritið fyrir virkjun fjölsvæ ðis gert 
fjö lsvæ ði virkt áður en haldið er áfram með 

uppfæ rslu í Microsoft Dynamics AX 2012. 

 

  



 

185 

 

NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

Fyllingartæ ki (Microsoft Dynamics AX 2012 R 2)  

Í Microsoft Dynamics AX 2009, fyllingartæ kinu virkjar notendur til að gera breytingar á fjölda sniðmát 
og sumar fæ rslur. fæ rslur fæ ranleg 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Fyllingartæ kinu verið er að ógilt: d 

 Verkfæ rið er ekki keyra villuleitir áður en 
keyrslu skipananna. þetta getur leitt. 

truflun gögn 

 SQL má nota til að uppfæ ra margar 
fæ rslur, . nákvæ mlega og Ganga frá 

Í öflugir í hands af SQL - 
gagnagrunnskerfisstjóra mun tryggja 
gögn. integrity  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Aðgerðin hefur verið fjarlæ gð eða því skipt ú t 
fyrir notkun staðlaðra SQL uppfæ rslur.  

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allar (hlutmengi töflur er studd innan) hverja 
einingu. 

Breytingar á uppsetningu Þessi aðgerð verður fjarlæ gð úr uppsetningu og 
leyfi skilgreiningu. Fyllingartæ kinu ekki lengur 
birtast undir stjórnun.  

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu.  
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(BRA og) kvittunartextar  

Fyrir Brazilian sveigjanlegri með því að hafa Microsoft Dynamics AX 2009 eru landsbundnar breytingar 
sem styðja texta tengd í sölu - og innkaupapantanir. þessi texti upplýsingar eru að að prenta og 

viðbótarupplýsingar fyrir fjárhagslegt skjöl og í sumum tilvikum sem á að booked sem fjárhagslegt 
upplýsingar í SPED skrár. þessi texti upplýsingar eru geymdar og viðhaldið  í sjálfstæ ð töflum og 
skjámyndum sem fyrir sölu - og kerfiseiningar. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Microsoft Dynamics AX 2012 býður einn 
framework fyrir fjárhagslegt fylgiskjals í texta 
bæ ði sölu - og innkaupa hjá sem unifying 

parameterization og meðhöndlun á lagalegur texti 
fyrir fjárhagslegt skjöl.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Þessi aðgerð hefur verið fjarlæ gð eða því skipt 
ú t fyrir fjárhagslegt texti skjals sniðmát fylgiskjals 
fjárhagslegt sem kallast textann sem uppruna er 
hæ gt að tengja til viðskiptamanna, lánardrottna 

og CFOP innkaupa - og sölupöntunum og lagalegt 
texta notuð. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Sala og markaðsstarf 

Innkaup og uppruni 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Uppfæ rsluforskriftir eru til fyrir leyfa yfirfæ rslu 

á sölu - og texti kvittunar fæ rslum í nýjar 
fjárhagslegar. skjalsniðið 

 

  



 

187 

 

NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(BRA) og innkaupaað gerð  gerð ir  

Fyrir Brazilian sveigjanlegri með því að hafa Microsoft Dynamics AX 2009 eru landsbundnar breytingar 
sem fæ rslur sérstaka styðja á sölu - og innkaupapöntunum með því að nota söluaðgerð og 

innkaupaaðgerð.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu fyrir Brazilian sveigjanlegri með því að hafa 
Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 inniheldur 

landstengdar aðgerðir sem ákvarðar einkvæ mt 
vísað aðgerð sem ákvarða sérstaka fæ rslur 
á sölu - og innkaupapantana. stig Tveimur 

tilgreint sölu - aðgerð og innkaupaaðgerð gerðir 
voru fjarlæ gðir í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2, aðgerð, 
gerðir endursetja fylgiskjalsdagsetningu 
sölureikninganna og aðgerð. innkaupaaðgerð 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Stofnun og stjórnun 

Viðskiptavinir 

Viðskiptavinir 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Uppfæ rsluforskriftir eru ef ú thlutanir flytja sölu - 
og aðgerð tegundum. aðgerð, 
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(BRA) virkja e - NF (banki nr.) 

Fyrir Brazilian sveigjanlegri með því að hafa Microsoft Dynamics AX 2009 eru landsbundnar breytingar 
sem styðja birgðalíkön til að nota e - NF (banki nr. í). fæ ribreytur Brazilian 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu virkt (banki nr.) er stjórnað fæ ribreyta 
fjárhagslegum rafræ na banki nr. fylgiskjals (e) - 
NF með því sem er skylda, því fyrir fjárhagslegt 

fylgiskjals. 55 líkan fylgiskjals er líkan 
í fjárhagslega tegund fylgiskjals er nú notuð til að 
virkja e - NF. ferli  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Aðgerðin var skipt ú t fyrir fjárhagslega skjal 
líkan á. tegund fylgiskjals fjárhags Hvert sinn sem 

fjárhagslegan er bú in til með fjárhagslegt tegund 
fylgiskjals sett upp með líkan 55, vinnslu e - NF 
er virkjaður. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 

uppfæ rslu. 
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(BRA) í flutningsvö ruhú sinu í að gerð artegund 

Fyrir Brazilian sveigjanlegri með því að hafa Microsoft Dynamics AX 2009 eru landsbundnar breytingar 
sem styðja viðskiptaferlisþátt flutnings birgða vörur á milli fyrirtæ kja af sömu flokk og sem krefja 

kótar fyrir menntun og hæ fi parameterization í að gerð  í flutningsvö ruhú sinu gerðinni. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Staðfæ ring flutningspantanir bæ tt við afkastageta 
fjárhagslegt og móttöku Ú tgáfa skjöl til að 

millifæ ra birgðavörur. establishments fjárhagslegt 
milli Flytur ekki er lengur þörf á að gerast með 
með því að nota tiltekna aðgerðartegund á sölu - 

og innkaupapöntunum. 

í - flutningsvöruhúsinu reitur óvirkur í nýjar 
uppsetningar af Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 

en þæ r verða að vera tiltæ kar í. uppfæ rir Hún 
ógilt í framtíðarútgáfu.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Aðgerðin var skipt ú t fyrir virknina sem leyfir 

millifæ rslu á vörur í vöruhúsi á milli vöruhúsa sem 
eru staðsett í mismunandi fjárhagslegt 
establishments eða vöruhús þriðja aðila með því 

að nota flytja fjárhagslegum skjölum. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Birgða- og vöruhússstjórnun 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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(BRA) stofna bó ka og fjá rhag í greið slu að gerð artegund  

Fyrir Brazilian sveigjanlegri með því að hafa Microsoft Dynamics AX 2009 eru landsbundnar breytingar 
sem styðja valkost til að stofna fjárhagsfæ rslur við sölu - og reikningsbókanir og til að merkja 

fjárhagslegan skjal sem greiðslu í aðgerðartegund uppsetningu. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu allar reikninga sem eru bókaðir ú r sölu - og 
innkaupapöntunum myndar fjárhagsfæ rslur 

samkvæ mt aðgerð og skatta sem er tilgreindur 
á reikningnum. Velja ekki bókað í fjárhag var 
fjarlæ gð. Þar að auki verður valkost til að merkja 

aðgerð gerð og Stofna greið slu var fjarlæ gð, því 
hún hafði engin önnur nota studdur af Brazilian 
landstengdar aðgerðir. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nei.  

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Viðskiptavinir 

Viðskiptavinir 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 

uppfæ rslu. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(kó tann hæ kkunar) BRA  

Fyrir Brazilian sveigjanlegri með því að hafa Microsoft Dynamics AX 2009 eru landsbundnar breytingar 
sem styðja hæ kkunar kóði sem er krafist fyrir losun og olíu dreifingu hluta. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Þessi aðgerð er tengdar við ákveðinn hluta sem er 
ekki stutt fyrir Brazilian uppsetningar. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nei 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Stofnun og stjórnun 

Sala og markaðsstarf 

Innkaup og uppruni 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(BRA) virkja Brazilian að gerð ir  

Fyrir Brazilian sveigjanlegri með því að hafa Microsoft Dynamics AX 2009 eru landsbundnar fæ ribreytu 
sem gerir. aðgerðir Brazilian 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Sem Virkja að gerð ir Brazilian fæ ribreyta gera 
virkjun á aðgerðir sem fyrirtæ ki staðsettur 
í brasilíu er áskilið til að geta notað. Land/ svæ ði 

samhengi var kynnt til að uppfylla krafan, og 
þessi aðgerð kemur í stað lands -/ 
svæ ðisskilgreiningarlyklana fyrir stjórn á. til 

ráðstöfunar aðgerð  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Þessi aðgerð er skipt út fyrir afurð - land/ 

svæ ði ú rvali samhengi aðgerð. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(BRA) establishment  

Fyrir Brazilian sveigjanlegri með því að hafa Microsoft Dynamics AX 2009 eru landsbundnar breytingar 
sem styðja Gerð  establishment fyrir fjárhagslegt bók samþæ ttingu. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Sem Gerð  establishment sem var kynnt vegna 
fjárhagslegt bók heildun hefur verið ógilt 
í Microsoft Dynamics AX 2012. þar af leiðandi 

hefur þessi aðgerð er lengur nauðsynlegt.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nei 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Stofnun og stjórnun 

Viðskiptavinir 

Viðskiptavinir 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(BRA) mynda ICMS 1/ 48 eign ú r fjá rhagslegt kredit 

innkaupapantanir  

Fyrir Brazilian sveigjanlegri með því að hafa Microsoft Dynamics AX 2009 eru landsbundnar breytingar 

sem styðja ICMS 1/ 48 eign fylgiskjals fjárhagslegt kredit ú r innkaupapöntunum. Fyrirtæ kis er 

nauðsynlegar til að mynda það ú t um mánuði hafir aðgangsheimild til að ljúka kredit af ICMS skatt 
á eignir.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu ICMS 1/ 48 eign kredit fjárhagslegt skjali er 
fylgiskjals fjárhagslegt inngangur gefnar ú t fyrir 
tilgangi skrárnafnið og vsk - inneign ICMS hefur 
það ekki áhrif á lánardrottni eftir verklagsreglum 

viðkomandi stöðu. Þessi aðgerð var fjarlæ gð úr 
innkaupapöntunum og vsk - nú  nýjar aðgerð 
fylgiskjals fjárhagslegt. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Þessi aðgerð hefur verið skipt ú t fyrir skattur 
fjárhagslegt skjal sem myndar fjárhagslegt 

fylgiskjöl sem hafa ekki áhrif á lánardrottinn eða 
stöður viðskiptavina. Þess í stað er fjárhagslega 
skjal myndar skatttengdar fæ rslur, eins og ICMS 
1/ 48 eign kredit fjárhagslegt skjalfesta og ICMS 

vsk - millifæ rslur milli. establishments fjárhags 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Viðskiptavinir 

Fjárhagur 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 

uppfæ rslu. 

 

  



 

195 

 

NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(BRA) frítt fjá rhagslegt skjö l ú r textareikningum og 

innkaupapantanir  

Fyrir Brazilian sveigjanlegri með því að hafa Microsoft Dynamics AX 2009 eru landsbundnar breytingar 

sem styðja frítt fjárhagslegt skjöl sem eru gefnir ú t ú r textareikningum fyrir sölu og úr 

innkaupapöntunum fyrir innkaup. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Til að breyta ástæ ðu Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 eru frítt 

fjárhagslegt skjöl. Frítt fjárhagslegum skjölum er 
gefinn ú t á viðbót verð eða skattalegrar af 
gerðinni ICMS og IPI og viðbót áður gefin ú t eða 
móttekin fjárhagslegt skjal.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Þessi aðgerð hefur verið skipt ú t fyrir aðgerð 
fylgiskjals fjárhagslegt frítt sem er opnuð úr 

fjárhagslega skjal viewer. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Viðskiptavinir 

Viðskiptavinir 

Fjárhagur 

Verkefnastjórnun og bókhald 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(BRA) fjá rhagslegt skjalgerð  sem var notuð  fyrir mó tteknar 

fjá rhagslegt skjö l  

Í Microsoft Dynamics AX 2009, fyrir Brazilian sveigjanlegri með því að hafa fjárhagslegan tegund 

fylgiskjals er krafist að fá fjárhagslegt skjal. Foundation breytingar í Microsoft Dynamics AX 2012 var 

breytt móttöku á fjárhags skjöl aðgerðir þannig að óþarfi er að varðveita fyrir þessa landsbundnar 
aðgerð. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu þegar fjárhagslegt skjal var móttekin, fjárhagslegt 
skjalategundir þurfti til að auðkenna líkanið, röð, 
og species af fjárhagslega skjal. Foundation 
breytingar í Microsoft Dynamics AX losuð þörfina 

fyrir fjárhagslegan tegund fylgiskjals.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Móttöku á fjárhags skjöl krefst reitina líkan, 

röð, og species af fjárhagslega fylgiskjal og 
endurnotkun upplýsingarnar úr síðasta mótteknar 
fjárhagslegt skjal fyrir samsvarandi aðila. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 

uppfæ rslu. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(BRA) eð a CNPJ með  þ ví að  nota villuleit CPF tegundir  

Í Microsoft Dynamics AX 2009, tegund á við viðskiptavini og lánardrottna sem fyrirtæ ki, einstaklingur 
eða. foreigner Þessar upplýsingar eru notaðar til að villuleita töluna sem áskrift eða CNPJ. CPF 

Tegundin var ekki til staðar í Microsoft Dynamics AX 2012. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Microsoft Dynamics AX 2012 auðkennir fyrirtæ kið 
eða einstaklingur með því að nota fæ rslugerð 

tilgreindur þegar aðila sem viðskiptamenn, 
lánardrottna og lögaðila tengja er stofnuð. 
Fæ rslugerðin er nú  notuð til að ákvarða villuleit 

í CNPJ/ CPF fyrir viðskiptamenn, lánardrottna og 
lögaðila.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Aðgerðin var skipt ú t fyrir fæ rslugerð tilgreind 
fyrir aðila sem hluti af altæ ku aðsetursbókinni. 
þegar fæ rslugerð er lögaðili eða fyrirtæ ki er CPF/ 
CNPJ sem er villuleitað. CNPJ þegar fæ rslugerð er 

einstaklingur er CPF/ CNPJ sem er villuleitað. CPF 
Foreigners eru samþykktar byggt á aðalaðsetur 
viðskiptamannsins eða lánardrottinsins sem verið 

er að í landi/ svæ ði sem er annað en aðalaðsetur 
lögaðilans. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Uppfæ rsluforskriftir eru til leyfa yfirfæ rslu 
viðskiptamenn og lánadrottnar í ógilt tegund 

fæ rslugerð. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(að setur Brazilian) BRA íhluti  

Fyrir Brazilian sveigjanlegri með því að hafa Microsoft Dynamics AX 2009 eru landsbundnar 
aðseturshluta sem leyfa Brazilian aðsetur sem á að skrá á fjárhagslegt skjöl, reikninga og fjárhagslega 

skýrslugerð eins og krafist er í yfirvalda. Foundation breytingar á aðsetur aðgerðum í Microsoft 
Dynamics AX 2012 fjarlæ gt þarf fyrir þessar landsbundnar aðgerð ir.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Brazilian opinber og markaði krefjast þess að 

aðseturshluta verið afar eiga við auðkenningu 
aðsetur, með upplýsingar eins og aðsetur númer 
frekari upplýsingar o. s. frv. Altæ ku 

aðsetursbókinni breytingum sem gerðar voru 
í Microsoft Dynamics AX 2012 styðja Brazilian 
aðsetur þarfir fyrir þarf að fjarlæ gja landsbundnar 

aðgerðir. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. á Brazilian aðseturshluta eru haft með sem 
hluti af altæ ku aðsetursbókinni í Microsoft 

Dynamics AX 2012. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Uppfæ rsluforskriftir eru til aðsetur Brazilian flytja 
gögn til altæ krar aðsetursbókar. aðseturshluta 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(BRA) nú merarö ð  reiknings tímarö ð  svæ ð i  

Fyrir Brazilian sveigjanlegri með því að hafa Microsoft Dynamics AX 2009 eru landsbundnar fæ ribreytu 
sem virkjar tímaröð. númeraröð reiknings 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Brazilian fjárhagslegum krefst þess að því að skjöl 
númeraðar í tímaröð og samfellda röð. Þetta 
kemur í veg fyrir að til þegar, til dæ mis, 

fjárhagslegt skjal 3 sem gefnar eru ú t 9. jú lí, 
2012 og fjárhagslegt skjal 2 sem gefnar eru ú t 
10. jú lí, 2012. Í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2, 

númeraröð reiknings tímaröð er framfylgt.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Aðgerðin hefur verið fjarlæ gð endurprentuðu. 

framework fylgiskjals fjárhags Ramminn gerir 
kleift að stjórna og viðhalda öllum upplýsingar 
varðandi hreyfinguna fylgiskjals fjárhagslegan 
á einum stað. Þessar upplýsingar eru notaðar fyrir 

skýrslugerð og villuleit, og tryggir að fjárhagslega 
skjöl séu númeruð í tímaröð og samfellda röð. Ef 
samfellt röðun tímaröð og þörf er ekki náð birtist 

fjárhagslega skjalið er ekki bókuð. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(BRA) og CNPJ reitum í IE fyrirtæ kis/ lö gað ila  

Í Microsoft Dynamics AX 2009 er landsbundnar CNPJ og IE svæ ði tiltæ k fyrir Brazilian uppsetningar. 
Þessi svæ ði í hvert fyrirtæ ki og eru notaðar í fjárhagslegum skjölum. Fjárhagslega establishment 

aðgerðir tiltæ kar í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 veita nauðsynlegar aðgerðir.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Microsoft Dynamics AX 2012 R2 virkjar CNPJ og 
IE svæ ði sem á að halda við með því að. 

establishment fjárhags Þessi aðgerð er óþarfi að 
vinna með þæ r á lögaðila.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Aðgerðin var fjarlæ gð endurprentuðu 
fjárhagslegt establishment. í Microsoft Dynamics 
AX 2012 R 2 establishment fjárhagsárum sérstakt 

númer fyrir áskrift og CNPJ. IE þar sem og CNPJ 
IE fyrir lögaðila er krafist verða þæ r valin úr CNPJ 
og IE tilgreind fyrir fjárhagslegan establishment 
sem tengjast lögaðila aðalaðsetur. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Uppfæ rsluforskriftir eru ef ú thlutanir flytja og 
CNPJ IE úr fyrirtæ ki til fjárhagslegt establishment 
sem tengjast aðalaðsetur lögaðilans. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(BRA) frí dagatal  

Microsoft Dynamics AX 2009 inniheldur frí, landsbundnar aðgerð fyrir Brazilian uppsetningar. Dagatal 
frí sem er notaður til að auðkenna óvirkt dag eða frÍ fyrirtæ kis við ú treikninginn á gjalddaga reikninga 

sem sem vextir og fines jöfnuð þegar greiðslan var innt af hendi. greiðslur seint fyrir Microsoft 
Dynamics AX 2012 R 2 inniheldur greiðslu dagatal aðgerðir þannig að óþarfi er að varðveita fyrir 
landsbundnar breytingum. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Microsoft Dynamics AX 2012 inniheldur greiðslu 
dagatal aðgerðir þannig að óþarfi er að varðveita 
fyrir frí. dagatal 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 inniheldur 
greiðslu dagatal eiginleika sem gerir notendum 

kleift að skilgreina sem frídagar eða frídaga notuð 
til að ákvarða gjalddaga reikninga. Greiðsluna 
dagatal er einnig notuð til að ákvarða - ekki virkir 
og frí fyrir vexti og fínstilla ú treikning þegar 

greiðslan var innt af hendi. greiðslur seint fyrir 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Viðskiptavinir 

Viðskiptavinir 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Uppfæ rsluforskriftir eru ef ú thlutanir flytja 

núverandi dagatal frí gögn til nýja greiðslu. 

aðgerð dagatal 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(BRA) skatta skö ttun kó ta og fjá rhagslegt gildi í pö ntunarlínum  

Fyrir Brazilian sveigjanlegri með því að hafa Microsoft Dynamics AX 2009 eru landsbundin leyfa 
breytingar af sköttun kóta og fjárhagslegt gildi fyrir innkaupapöntun og sölupöntunarlínur eftir vsk - 

kóða. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu þann möguleika að breyta sköttun kóta og 
fjárhagslegt gildi fyrir innkaupa - og sölupöntun 

línur var sjaldan notaðar í sala pantanir setja upp 
skatta getur verið ákvörðuð áður en sölupöntun 
er bú in til. Í getu einnig var ekki mjög yfirleitt 

notað í innkaupapöntunum, þar sem breytingar 
eru sótt og krafist á tíminn fjárhagslega tekið er 
á móti víddaskjalinu. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Microsoft Dynamics AX 2012 styður breytingar 
á sköttun kóta og fjárhagslegt gilda í vsk - 
leiðrétting aðgerð sem er tiltæ kt þegar bókun 

fjárhagslegan skjal.  

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Viðskiptavinir 

Viðskiptavinir 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 

uppfæ rslu. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(BRA) og BR _ FiscalDocJour tengdar tö flur  

Microsoft Dynamics AX 2009 eru landsbundnar aðgerðir sem tengjast. skjöl fjárhags Upplýsingar um 
fjárhagslegt skjölum er viðhaldið  í eitt safn töflur og einnig haldið í upphaflega fæ rslutöflur.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu BR _ FiscalDocJour töflu og tengdar töflur innihélt 
enga allar viðeigandi upplýsingar fyrir fjárhagslegt 
skýrslugerð og í sumum tilvikum innihalda einnig 

væ ri hæ gt. kreditreikninga Microsoft Dynamics AX 
2012 R 2 eru fjárhagslegan skjal kerfa, og þar 
á meðal safn á fjárhags skjalatöflum. Einnig er 

hann veitir villuleit og reglur sem eru notaðar 
uniformly, óháð því hvaða fæ rslur að mynda eða 
móttöku fjárhagslegan skjal.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Aðgerðin var skipt ú t fyrir fjárhagslega skjal 
framework tiltæ kar í Microsoft Dynamics AX 2012 
R 2. það stýringar og geymir allar fjárhagslega 

skjöl og allar upplýsingar sem tengjast 
fjárhagslega skjölum í einum stað þaðan sem 
(skjöl fjárhagslegt rafræ na NF - e) og 

fjárhagslega skýrslugerð eru unnar.  

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Uppfæ rsluforskriftir eru til flytja fjárhagslegt skjöl 
við nýja fjárhagslega. framework fylgiskjals 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(BRA) fjá rhagslegt bæ kur samþ æ ttingu  

Microsoft Dynamics AX 2009 eru fjárhagslega bók samþæ ttingu. Þetta er landsbundnar aðgerð fyrir 
Brazilian uppsetningar. Fjárhagslega bæ kur samþæ ttingu aðgerð er viðmót á milli Microsoft Dynamics 

AX 2009 og SoftTeam  afurðir sem krafist er fyrir skýrslugerð fjárhagslegt og bókhald fæ rslur 

í Brazilian opinber, og fyrir staðfæ rslu af verkreikningum á brasilíu. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 inniheldur 
fjárhagslega bæ kur kerfi. þessari kerfiseiningu 

myndar og ferli fjárhagslegt þarfir í Brazilian 
yfirvalda. Fjárhagslega bæ kur kerfi veitir beinn 
aðgangur til að fjárhagslega skjöl. Í gerir 
notendum kleift að búa til tengdra skýrslur og 

skylt þannig að óþarfi er að varðveita til að senda 
þriðja aðila samþæ ttingu. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Aðgerðin hefur verið fjarlæ gð eða því skipt ú t 
fyrir ö llum kerfum fjárhagslegum með heitið, 
skýrslum, sem inniheldur eftirfarandi: aðgerðir 

safn 

 Fjárhagslega skýrslugerð bæ kur 

 Vsk - assessments 

 Sped fjárhags 

 EFD kostnaði 

 SPED Contab 

 SIR 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Fjárhagur 

Fjárhagslegt bæ kur 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar þarf til að búa til uppfæ rsluforskriftir til að flytja 
gögnum sem geymd eru í AXSoftTeam 
fjárhagslegt bók samþæ ttingu milliliður 

gagnagrunnur eða í gögnum sem geymd eru 
SoftTeam gagnagrunninn, við Microsoft 

Dynamics AX 2012 R 2. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(BRA) innkaupa - og fjá rhagslegt fylgiskjals handvirkan innslá tt 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R 2)  

Í Microsoft Dynamics AX 2009, handvirkar fæ rslur fyrir innkaup og sölu fjárhagslegt skjöl var bæ tt 

fyrir eignir sem voru kaupa áður en hæ gt er að innleiðingu Microsoft Dynamics AX. Handvirkan innslátt 

svæ ðin voru einnig bæ tt við fyrir eign sölur sem voru ekki búnar til með því að nota textareikning. 
þessar upplýsingar til var notuð í fjárhagslega bók samþæ ttingu fyrir. CIAP Svæ ðin sem leyft 
handvirkan innslátt voru fjarlæ gðir í Microsoft Dynamics AX 2012. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Microsoft Dynamics AX auðkennir 
reikningana sem eru tengdir innkaup og sölu 
eignar í gegnum upplýsingar í samsvarandi 

innkaupa - eða vinnslu. Handvirka fæ rslu 
á fjárhags. m. t. skjalfæ rðar upplýsingar var 
bæ tt við fyrir fjárhagslegan bók samþæ ttingu 

fyrir. CIAP Fjárhagslega bók samþæ tting er 
ógilt í Microsoft Dynamics AX 2012; Þess 
vegna handvirkan innslátt í innkaup og sölu 

fjárhagslegt skjöl voru einnig ógilt.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Aðgerðin var skipt ú t fyrir CIAP 
innleið ingu sem hluti af fjárhagslegt bók 

svæ ðislausnir í Microsoft Dynamics AX 2012, 
fjárhagslega bók lausn gerir notendum kleift 
að tengja fjárhagslegt fylgiskjöl með eign 

eftir venjuleg innkaupa - og/ eða söluferli er 
lokið. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Eignir 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif 
á application uppfæ rslu. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(CHN) reikningstímabil heiti (Microsoft Dynamics AX 2012 R 2)  

 

Í Microsoft Dynamics AX 2009 SP 1 GLSCON útgáfu stendur eru reikningstímabilatöfluna býður upp 

á svæ ðið Reikningstímabil heiti. þessu svæ ði er notað sem landsbundnar aðgerð í boði í Chinese 
sveigjanlegri með því að hafa og gildi hennar er ekki nauðsynlegt að að vera eingildur í reikningsárs. 
í Microsoft Dynamics AX 2012 er svæ ðið Reikningstímabil heiti er innifalinn í þannig að óþarfi töflu 

í landsbundnar breytingum. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Microsoft Dynamics AX 2012 eru styðja fyrir 
svæ ðið Reikningstímabil heiti í töflu þannig að 

óþarfi í landsbundnar breytingum.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Reikningstímabil heiti svæ ði býðst sjálfgefið  

í töflunni reikningstímabil. Í Microsoft Dynamics 
AX 2012, Heiti bó khald gildið verður að vera 
einstakt í reikningsárs.  

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Fjárhagur 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Uppfæ rsluforskriftir eru til fæ ra fyrirliggjandi 

reikningstímabil heiti í kína staðfæ rslu útgáfu af 
Microsoft Dynamics AX 2009 í nýja svæ ðið Heiti 
bó khald. í uppfæ rsluferlinu, verður nauðsynlegar 

fyrir leiðréttingu afrita tímabil nöfn. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(CHN) afstemming banka (Microsoft Dynamics AX 2012 R 2)  

 

Fyrir Chinese uppsetningu, Microsoft Dynamics AX 2009 SP 1 GLSCON losa veitir landsbundnar 

aðgerðir sem flytja inn rafræ n skrám bankayfirlits í afstemmingu fæ rslubók og að framkvæ ma 
einfaldar milli samsvarandi sjálfvirkt og Microsoft Dynamics AX. bankafæ rslur Bankaafstemminguna 
aðgerðir í Microsoft Dynamics AX 2012 veita þessa aðgerð þannig að óþarfi er að varðveita fyrir 

landsbundnar breytingum. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Microsoft Dynamics AX 2012 
bankaafstemminguna aðgerðir styðja innflutning 

á skrám bankayfirlits í afstemmingu fæ rslubók, 
og sjálfvirkar samsvarandi milli og. bankafæ rslur 
Landsbundin ekki lengur þörf. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Staðbundnu aðgerð hefur verið fjarlæ gð og er 
nú  studd með afstemmingu banka aðgerðir 
í Microsoft Dynamics AX 2012. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Reiðufjár- og bankastjórnun 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Uppfæ rsluforskriftir eru ef ú thlutanir flytja 
núverandi afstemmdar ársreikninga og gera það 
tiltæ kar sem sögulegar fæ rslur. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(CHN) landsbundnar stað fæ rslu snið  fyrir nafn tengilið ar (Microsoft 

Dynamics AX 2012 R 2)  

 

Í Microsoft Dynamics AX 2009 SP 1 GLS - samstæ ðu losa geta notendur sett upp svæ ðið Tengilið ur 

með því að nota heiti „snið eftirnafn + fornafn―, landsbundnar aðgerð fyrir Chinese uppsetningar. 
Microsoft Dynamics AX 2012 styður fleiri en eina nýtt nafn snið, þar á meðal „eftirnafn + fornafn― 
sniði.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Aðgerðin nýtist veitt í Microsoft Dynamics AX 
2012 þannig að óþarfi er að varðveita fyrir 
landsbundnar breytingum. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Nafn tengilið ar svæ ði í Microsoft Dynamics 
AX 2012 styður krafist heiti sniði. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppfæ rslu.  
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(CHN) GB/ T 19581 flytja ú t bó khaldsgö gn stað li (Microsoft 

Dynamics AX 2012 R 2)  

 

Microsoft Dynamics AX 2009 SP 1 GLSCON losa veitir aðgerð sem flytja þau ú t fjárhagsfæ rslan gögn 

og fjárhagsskýrslur gögn með tiltekinni fjárhagstímabil í XML - skrá. Skema fyrir XML - er skilgreind 
í Chinese innlenda staðlaða GB/ T 19581 bókhald isabel data exchange. í Microsoft Dynamics AX 2012 
R 2, Þessi aðgerð er skipt ú t fyrir ný innlenda staðlaða GB/ T 24589. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Nýja staðlaða GB/ T 24589 var birt í desember 
2010. Microsoft Dynamics AX þarf til að 
í samræ mi við þessa nýjan staðlaðan, sem kemur 

í stað staðlaða GB/ T 19581. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Aðgerðin hefur verið fjarlæ gð og skipti aðgerð 

er GB/ T 24589 er tiltæ k. á GB/ T 24589 aðgerð 
gerir kleift að flytja ú t fjárhagsgögn, auk gögn úr 
viðskiptavinum, lánardrottnum og eignir.  

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Fjárhagur 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Uppfæ rsluforskriftir eru ef ú thlutanir verður 

fyrirliggjandi fæ ribreytur fyrir GB/ T 19581 í nýjan 
staðlaðan. Uppfæ rsluforskriftina mun breyta 

gögnum, svo sem fyrirtæ kisnúmer og gerð, þæ r 

passi í nýjan staðlaðan.  
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(EEUR) Eastern evró pskt esb - sö lulista ský rslur (Microsoft Dynamics 

AX 2012 R 2)  

Fyrir Eastern evrópskt sveigjanlegri með því að hafa Microsoft Dynamics AX 2009 eru lands -/ 

svæ ðisbundin staðbundnum sem styðja af uppfæ rslur esb - sölulista skýrslum. öll fyrirtæ ki í 27 

aðildarríki esb ber skylda til að gefa skýrslu esb - sölulista með sölu söluskjalsins (og sumar innkaup) 
vara og þjónustu til vsk - skráðra einingar í öðrum aðildarríkja evrópusambandsins.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 sameinar þessa 
aðgerð einum framework samkvæ mt fæ ribreytum 
og land samhengi kóða. Lands -/ svæ ðisbundnar 
skýrslur eru ú tbúnar ekki lengur í gildi eða því 

skipt ú t fyrir almenna skýrslu sem leyfir 
sérstillingar með því að nota AIF. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og var skipt 
ú t fyrir sameiginlegt framework og almennar. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Erlend viðskipti 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(EEUR) Eastern evró pskt Intrastat - ský rslur (Microsoft Dynamics AX 

2012 R 2)  

Fyrir Eastern evrópskt sveigjanlegri með því að hafa Microsoft Dynamics AX 2009 inniheldur lands -/ 

svæ ðisbundin fyrir Intrastat - skýrslur. Upphafs - inn 1993, öll fyrirtæ ki í 27 aðildarríkja 

evrópusambandsins verður viðskipti með Intrastat - skýrslu á milli esb - landa.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 sameina eru er 

einum framework samkvæ mt fæ ribreytum og 
land samhengi kóða. Lands -/ svæ ðisbundnar 
skýrslur eru ú tbúnar ekki lengur í gildi eða því 
skipt ú t fyrir almenna skýrslu sem leyfir 

sérstillingar með því að nota AIF.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og var skipt 

ú t fyrir sameiginlegt framework og almennar. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Erlend viðskipti 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(HUN) flytja bankareikningsyfirlit (Microsoft Dynamics AX 2012 R 2)  

Fyrir Hungarian sveigjanlegri með því að hafa Microsoft Dynamics AX 2009 eru landsbundin sem gerir 
notendum kleift að flytja inn bankareikningsyfirlit í MT 940.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Microsoft Dynamics AX 2012 eru sameinaðar 
bankaafstemminguna aðgerðir, sem einnig styður 
MT 940 - skýrslur. Þessi aðgerð ú trýmir þörfinni 

fyrir landsbundnar að. Hungary  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Aðgerðin var skipt ú t fyrir sameinaða 

bankaafstemminguna. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Banki 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(IND) fyrir hvern reikning valkost í ýmsum gjö ldum Ú thlutun 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R 2)  

í Microsoft Dynamics AX 2009, Fyrir hvern reikning valkostur fyrir gjöld í Ú thluta gjö ldum 

skjámynd á Innkaupapö ntun skjámyndarhausnum og á Innkaupareikningur skjámyndarhausnum, 

leyft sem á að geymdur í haus pöntunar, þrátt fyrir ú thlutun fyrir allar síðari reikninga. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu í Microsoft Dynamics AX 2009, fyrir er 

uppsetningum indversk Innkaupapö ntun 
Skjámyndarhausnum og Reikningi 
innkaupapö ntunar haus með öðrum úthlutun 
valkost fyrir Uppl. Ú thlutun gjaldaí þessum 

Ú thluta gjö ldum skjámynd sem kallast fyrir 
hvern reikning. Þessi kostur ensured að sama 
gjaldakóða og virði var haldið á hverri 

innkaupapöntun eða reikningshaus ef að hluta 
reikningurinn var stofnaður fyrir 
innkaupapöntunina.  

Þessi valkostur var ógilt þar sem samhliða 
workaround aðgerð til að bæ ta ýmsum gjöldum 
á hausstig fyrir tiltekin reikninga er tiltæ kt 
í Microsoft Dynamics AX 2012 og krefst ekki 

landsbundnar breytingum. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð já. Notendur geta bæ tt ýmis gjöld 

á reikningshausnum stigi. Ef margar reikninga 

getur notandinn handvirkt bæ ta þessum kóta fyrir 
hvern reikning.  

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Lánardrottnar 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 

uppfæ rslu. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(IND) gjö ld hlað a í birgð um pró sentu (Microsoft Dynamics AX 

2012 R 2)  

 

Microsoft Dynamics AX 2009 styður hlutagreiðsla bókun (sem samstæ ða prósenta) um gjöld í birgðir. 

Eftirstandandi ýmiskonar gjöld eru gjaldfæ rð á lánardrottni eða viðskiptavini. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu í Microsoft Dynamics AX 2009, Hlað a % birgð ir 

reiturinn landsbundnar aðgerð fyrir indland, gerir 
notanda til að skipta gjöld bæ tt við reikning milli 
birgða og lánardrottni eða viðskiptavini. 
Foundational breytingar sem gerðar voru fyrir 

Microsoft Dynamics AX 2012 gerðar 
Í landsbundnar kostur. óþarfa  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð já. í Microsoft Dynamics AX 2012 geta notendur 
stofna tvæ r staðlaða gjaldakóða að ná. áhrif 
business sama Notendur geta sett upp gjöld með 

Debet gerð  Stillt á Atrið i og aðra gjöld með 
Debet gerð  Stillt 
á Við skiptavinur/Lá nardrottinn. þegar 
notendur stofna reikningurinn geta þeir skipta 

gjöld upphæ ð á milli þessara tveggja gjöld. gjö ld 
skiptingu skjámynd gerir notendum kleift að 
skipta upphæ ðin sem verður skuldfæ rð á vara, 

viðskiptamaður eða lánadrottni og er byggð 

á þeirri prósentu sem tilgreind er af notandanum 
(t. d., s gjöld með debetgerð  = atrið i fæ r 10%, 

og gjöld með debetgerð  = við skiptavinar/ 
lá nardrottins fæ r 90%). 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Lánardrottnar 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(IND) fara 'yfir fæ kkun á  takmarka þ rö skuldi beina ú r' 

skattafæ ribreytur (Microsoft Dynamics AX 2012 R 2)  

í Microsoft Dynamics AX 2009, landsbundnar uppsetningu fyrir indland í fæ ribreytum fjárhags leyfð 

notendur til að skilgreina áæ tlaða hvernig kerfið vinnur þegar beina virðisaukaskattur) TCS/ TDS 

þröskuldi hefur verið brotin í fyrsta sinn. Notandinn gat skilgreina kerfið til að láta engrar svörunar, 
gefa ú t viðvörun, eða ú threyfingu villu sem í veg fyrir frekari vinnslu.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Styðja fyrir þessa landsbundin er ekki lengur 
tiltæ k vegna foundation breytingar krafist fyrir 
Microsoft Dynamics AX 2012 R2. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og þar eru 
engar. aðgerð skiptivöru 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Lánardrottnar 

Viðskiptavinir 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(IND) vsk - beina leið ré ttingu á  virð isaukaskattur (TDS/ TCS) 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R 2)  

 

í Microsoft Dynamics AX 2009 er leiðrétting aðgerðir gerir notendum kleift að velja ákveðnar fæ rslur 

og breyta TDS/ TCS flokka ú thlutað á upprunalegu fæ rslunni. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Microsoft Dynamics AX 2012 styður og undirbókar 

upprunaskjöl streamlining ferlið fyrir bókun 
nokkru fjárhagslegu fæ rslu í fjárhag. 
Fyrirliggjandi staðgreiðsluskattur leiðrétting 
aðgerðir, landsbundnar aðgerð fyrir indland, var 

ógilt eða því skipt ú t fyrir ítarlegri sveigjanlega 
fæ rslubók - byggðar leiðrétting 
á staðgreiðsluskatti í gegnum 

Stað greið sluskattur fæ rslubók í fjárhag.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð já. Notendur engu að leiðrétta bókuðu TDS/ TCS 

á tvo vegu:  
 Leiðrétta skatti fjárhag reikninga með því 

að leiðréttingarfæ rslur með því að nota 
Stað greið sluskattur fæ rslubókar 

í fjárhagseiningunni. † 
 Leiðrétta upphaflegu upprunaskjalinu 

(t. d., gegnum kreditnótu). 

 

† hefur það ekki áhrif á upprunalegu 
upprunaskjals eða dreifingu fæ rslur. Þetta er 

aðeins vsk - leiðréttir í TDS/ TCS reikninga 
endurheimtanlegur/ lánardrottna. 
 

 Notendur geta nota leiðréttingarbók 

aðgerð til að leiðrétta, upp eða niður er 
bókaða TDS/ TCS upphæ ð sem er ekki er 
enn til skatta - deild.  

 Notendur geta einnig tengja leiðrétting 
fæ rsla vegna TDS/ TCS með viðeigandi 
móðurfæ rslunnar og sýnir mun nettó af 

stað og niðurstaðan send til í breyta 
endurspegla skatti samsvarar tiltekið 
skjal. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Fjárhagskerfi 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 

uppfæ rslu. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(IND) undanþ egnar pró sent kemur í stað  hlað a í birgð um (Microsoft 

Dynamics AX 2012 R 2)  

í Microsoft Dynamics AX 2009 er landsbundnar aðgerð fyrir indversk uppsetningum sem 

styðja indversk álag á birgðaþörf. Hlaða í birgðum gerir skattupphæ ð prósentu sem ekki er 
hæ gt að innheimta sem kredit innskatti hlaða í birgðir til að ná rétt gildi á birgðum.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Foundation breytingum sem gerðar voru 
í Microsoft Dynamics AX 2012 R2 styðja hlaða 

í birgðum virkni, á að fjarlæ gja þörf fyrir 
landsbundnar breytingum. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð álag í birgðum virkni fjarlæ gð. að hluta Notendur 
geta nota prósent undanþegnar reikningsaðferð til 
að hnekkja með undanþegnar prósent álag 
á birgðum eða segð. Þar sem þetta er einungis 

hluti af afskriftir hugsanlegur indland - bundnum 
aðgerðum sem treysta á álag á fyrirspurn og 
birgðaskýrsluna enn tiltæ kar. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(IND) Entitlement gjald bó k standast (DEPB) (Microsoft Dynamics 

AX 2012 R 2)  

í Microsoft Dynamics AX 2009 er landsbundnar aðgerð fyrir indversk uppsetningum sem skilgreinir 

ferlið til að nota og nota svo gjald (bók standast Entitlement) DEPB hvetja skema, eins og tilgreint af 

almennt Directorate erlendra viðskipti). DGFT Þessi aðgerð veitir fríðindi með því að viðhald með því 
að fyrirtæ ki ú t rétt fæ rslur af inputs sem eru fluttir inn frjálst af gjald, á grunni. DEPB  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Sem hefur verið skema DEPB með því að taka ú t 
Commerce Ministry frá og með 1. október 2011. 
DEPB skema er að fjarlæ gja ú r Microsoft 
Dynamics AX 2012 R 2.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nr. Þessi aðgerð er ekki lengur tiltæ k og þar eru 
engar. aðgerð skiptivöru 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Ekkert 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(IND) af afskriftir TDS skírteini (skjá mynd 16 A) (Microsoft 

Dynamics AX 2012 R 2)  

Microsoft Dynamics AX 2009 er hæ gt að búa til TDS skírteini (skjámynd 16 A) sem er veitt til deductee 

eftir að TDS yfirlit er skráða við skattayfirvöld. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu á CBDT allar upplýsingar eru deductors (með 
stjórnvalda innborgun sem deductors í TDS 

forritið er að búa til miðlæ gan bók með lykil 
stjórnvalda fæ rsla) verður gefa ú t TDS skírteini 
í skjámynd 16 A hvað varðar allar samtölur dregin 
inn eða eftir apríl 1, 2012, undir einhvern af. 

Chapter - nema B - XVII hluta 192. Þessi TDS 
skírteini (skjámynd 16 A) verður að vera sem 
myndaðar eru um kerfis og Central TIN hlaðin 

niður frá TIN vefsvæ ði með einkvæ mu. númer 
skírteini TDS Með öðrum orðum úthlutun á duly 
staðfest TDS skírteini í skjámyndinni 16 A, af 

deductor af tegund þarf að í gegnum TIN Central. 
Sem verður deductor sæ kja skírteini ú r TIN 
Central kerfið staðfesta correctness af skírteininu 
eftir verklagsreglum viðkomandi efnisyfirlit, og 

sannvottað á correctness innihalds skírteini sem 
gaf ú t áður en. 

Hafa ber í huga að þessi er viðeigandi fyrir TDS 

skírteini (skjámynd 16 A) til að, ekki aðeins TCS 

skírteini (eyðublað 27 D). 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Þessi aðgerð er að fullu ógilt í Microsoft Dynamics 
AX 2012 R 2 fyrir TDS skírteini (eyðublað 16 A). 
Hins vegar, þar sem skjámynd 16 A er nú  
downloadable úr TIN vefsvæ ði, nýjar aðgerð ir eru 

til skrá hlaðið niður skjámynd 16 A skírteini. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Fjárhagskerfi 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(JPN) víxil (Microsoft Dynamics AX 2012 R 2)  

Microsoft Dynamics AX 2009 býður upp á m anagemen t víxilsins (BoE), þar á meðal gefa ú t, greiða 
(innborgun) í innheimtu eða bæ ði, afsegja, og. jöfnun til að endurútgefa á landsbundnar aðgerðir fyrir 

Japanese uppsetningumEr BoE endorsement aðgerð. þessa aðgerð tryggir að t hann endorsement fo r 
drögum sem borist hefur frá viðskiptavini til lánardrottins, fyrir greiðslu áður en BoE maturity skal eiga 
við um bæ ði eigin víxla og BoEs í viðskiptakröfur.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Foundational breytingar í Microsoft Dynamics AX 
2012 kölluðu á refactoring af landsbundnar 
Japanese víxilaðgerðum.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. á landsbundnar víxils fyrir aðgerðir Japanese 
uppsetningum í Microsoft Dynamics AX 2009 var 

fjarlæ gð. Nýja landsbundnar víxilaðgerðum er 
tiltæ kt í Microsoft Dynamics AX 2012 fyrir 
Japanese uppsetningar.  

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Allt 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Uppfæ rsluforskriftir eru ef ú thlutanir breyta 

víxilfæ rslur í Microsoft Dynamics AX 4 eða 
Microsoft Dynamics AX 2009 í nýja sniðið. Fæ rslur 
með stöðuna Bó kað  og fæ rslna sem hafa Merkt 

valinn í töflu JP _ CustBOEEndorsement, eru 

uppfæ rð með stöðuna Endorsed. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(JPN) greið slu dagatal (Microsoft Dynamics AX 2012 R 2)  

fyrir Japanese sveigjanlegri með því að hafa Microsoft Dynamics AX 2009 eru landsbundnar aðgerð 
fyrir greiðslu Japanese. dagatöl Frí Japan sem dagatal og greiðsluskilmála aðgerð gerir notendum kleift 

að skilgreina flokkunarkóða helgidagar og frídagar. ef misræ mi er milli reiknaðs gjalddaga í er eða frí 
banka, Sem raunverulega greiðslu dagsetninguVerði flutt áður en Eða eftir dagsetningu. frí Þar að 
auki, greiðsluskilmála eða lokadagsetningunni leyfa notendum að setja tilteknar cutoff dagsetningar 

fyrir gjalddagaútreikningur. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Microsoft Dynamics AX 2009 SP 1 GLS - 
samstæ ðu ú tvegar aðgerð ir til að losa greiðslur 

og greiðslan dagatal sem uppfyllir landsbundnar 
þarfir fyrir, Brazilian og Japanese Polish 
uppsetningar. þessarar samstæ ðu af aðgerðir 

samþæ tt breytingar dagatal frí fyrirtæ ki sem 
krafist er fyrir hvern landi. Tiltæ kar einstakar 
aðgerðir innan þessa aðgerð flokkur er önnur eftir 
landi. Fyrir Japanese sveigjanlegri með því að 

hafa gjalddaganna hæ gt er að bæ tt við  
í lánardrottnar og viðskiptavinir.  

Í samstæ ðu aðgerð gerir notendum kleift að 

skilgreina altæ krar greiðslu dagatöl fyrir 
staðsetningu (landi/ svæ ði) eða í sérstökum 
tilgangi, svo sem greiðsluaðferð. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Aðgerðin hefur verið að hluta fjarlæ gt og 

Samstæ ða þessar aðgerðir tiltæ kar.  

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Viðskiptakrafna 

Lykill lánardrottna 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(JPN - T) (Microsoft Dynamics AX 2012 R 2)  

í Microsoft Dynamics AX 2009 er landsbundnar aðgerð fyrir Japanese - T kölluð uppsetningum. - T sem 
leyfir aðgerð Japanese notendur til að slá inn bókarlínur í T - snið i.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu í Microsoft Dynamics 2009, T - upplýsingar sem 
geymdar eru handvirkt er sem notandinn fæ rir 
inn í bráðabirgðatöflu. þegar notandinn lýkur 

síðustu bókunar eru upplýsingarnar fluttar 
í fæ rslubók. Breytingum sem gerðar eru 
í grundvöllinn fyrir Microsoft Dynamics AX 2012 

R 2 fjarlæ gt þarf fyrir þessa landsbundnar 
breytingum. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 getur 
notandinn fæ rt debet - og kreditupplýsingar 
á tveimur aðskildum, ú tlitseiginleika sem hvoru 
tveggja eru byggðar á LedgerJournalTrans töflu 

og sjálfstæ ðir Af innbyrðis.  

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Fjárhagur 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(LVA) eigin skattský rslu (Microsoft Dynamics AX 2012 R 2)  

í Microsoft Dynamics AX 2009 er hæ gt að stofna afskriftareglu með því að nota skattafskriftina aðferð 
skal skilgreina virðislíkön fyrir eignir, Ú thluta flokkum fyrir eignir miðað við virð islíkön og reikna skatt 

afskriftir fyrir einstakan eign eða tegund eigna. Einnig er hæ gt að mynda skýrslur, svo sem Vsk - 
eign er til að skoða ú treiknaða skattafskriftina. í samræ mi við lettneskt lögboðnar kröfur er tekjuskatt 
eða fyrirtæ ki er leiðrétt með því að nota eignaafskrift og tekjuskatt er reiknað með því að nota 

skattaafskriftir. aðferð Skattaafskriftir aðferð er nafnauka af bókfæ rt virði sem notað er í Latvia til að 
ákvarða tekjuskatt eða fyrirtæ ki. í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2, landsbundnar lettneskt Vsk - 
eign skýrslan er ekki lengur tiltæ k.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Vsk - eign skýrslan er ekki lengur löglega þarf er 
að eyða þörfina fyrir landsbundnar skýrslu.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nr. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og þar eru 
engar. aðgerð skiptivöru 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Eignir 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(LVA) sannpró fun fylgiskjalsnú mera (Microsoft Dynamics AX 

2012 R 2)  

í Microsoft Dynamics AX 2009, Eastern evrópskt löndum hafi land/ svæ ðisbundnar eiginleika sem 

heimilar skilgreiningu af númeraraðir fyrir bókuð fylgiskjöl. Fyrir lettneskt uppsetningum er öðrum 

landsbundnar aðgerð sem er reglubundna vinnslu fyrir ú thluta ónotuðum númer á fylgiskjölum. þessa 
vinnslu ú thlutar ónotuðum fylgiskjalsnúmer sem á fylgiskjöl sem ekki hafa verið bókaðar. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Númeraröð endurbæ tur aðgerðir í Microsoft 
Dynamics AX 2012 gerðar þessa aðgerð ú reltur.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nr. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og þar eru 

engar. aðgerð skiptivöru 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Fjárhagur 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(LVA) lettneskt skattundanþ á gunú mer (Microsoft Dynamics AX 

2012 R 2)  

, í Microsoft Dynamics AX 2009 SP 1, fyrir lettneskt uppsetningum eru landsbundnar breytingar sem 

tengjast skattundanþágunúmer um fyrirtæ ki. skattundanþágunúmer er fyrirtæ ki kenninúmer sem er 

ú tgefnar og stjórnun af skattyfirvöld fyrir land/ svæ ði. Má fæ ra inn skattundanþágunúmer handvirkt 
og tengja hana við skrá yfir viðskiptavinir eða lánardrottnar. Microsoft Dynamics AX 2012 samþæ tt 
breytingum á skattundanþágunúmeri krafist fyrir lettneskt uppsetningum þannig að óþarfi er að 

varðveita fyrir landsbundnar breytingum.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu í Microsoft Dynamics AX 2009 SP 1, eru 
breytingar á hefðbundinn skatt undanþágunúmer 

aðgerðir í eftirtalda viðskiptamenn assisted bestu 
venjur til að fæ ra inn og rekja 
skattundanþágunúmera. Microsoft Dynamics AX 

2012 - aðgerðirnar aðsetur engin lönd - sérstakar 
kröfur um lettneskt uppsetningum þannig að 
óþarfi er að varðveita fyrir landsbundnar 

breytingum.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nr. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og þar eru 
engar. aðgerð skiptivöru 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Fjárhagur 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(LVA) ríki nú merarö ð  reiknings (Microsoft Dynamics AX 2012 R 2)  

fyrir lettneskt sveigjanlegri með því að hafa Microsoft Dynamics AX 2009 og fyrri ú tgáfur styðja 
landsbundnar breytingar sérstaklega við sölu forprentað reikninga. Notkun á landsbundnar skjámyndir 

fyrir sölureikninga forprentað afsláttur var notaður á línuna í 2008, fyrir utan breyting tengdar til að 
skrá númeraröð. Bæ ði lettneskt og litháenskt lögum veitir lú tandi reglum gefur til kynna hvernig hann 
reikningar skuli. númeraðar Þar af leiðandi geta stuðningsaðgerðir fyrir aðgerðir eftir þessum tveimur 

löndum var sameinað og úreltu hluta af númeraröð reiknings ríki lettneskt voru fjarlæ gðir í Microsoft 
Dynamics AX 2012.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Aðgerðin var ógilt vegna breytinga á lögum og 

aðgerðin. erfið i samstæ ðu  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eru samnýttar og 

litháen fyrir aðgerðir Latvia sem leyfa notendum 
að ú thluta tilteknum númer á sölureikninga 
samkvæ mt notanda eða notendaflokks. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Fjárhagur 

Viðskiptavinir 

Viðskiptavinir 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(POL) Polish af coloration bó khaldslykilinn línur (Microsoft Dynamics 

AX 2012 R 2)  

Microsoft Dynamics AX gefur aukna landsbundnar skilgreiningarlykilinn, til CRSEPoland Polish 

uppsetningar. þegar þessi skilgreiningarlykill valinn breytist litur af fyrirsögn og samtölulínur 

í Bó khaldslykill skjámynd (Fjá rhagur > Bó khaldslykill) breytingar.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Foundation breytingar í Microsoft Dynamics AX 

2012 áskilið fjarlæ gð við uppihald í þessum 
eiginlega. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nr. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og þar eru 

engar. aðgerð skiptivöru 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Fjárhagur 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(POL) Polish reglu mat í ö ryggisská p (Microsoft Dynamics AX 

2012 R 2)  

fyrir Polish sveigjanlegri með því að hafa Microsoft Dynamics AX 2009 og fyrri ú tgáfur veita 

landsbundnar breytingar sem styðja með samræ mi í peningaskáp mat reglu. Var á áður er 

fjárhagslegar Polish sem þarf lögum viðskiptavinum eða lánardrottnum áæ tlaðan gengi leiðréttingar 
geta aðeins möguleg þegar þeir conformed í öryggisskáp mat reglu. Eftir því hvaða gengið var ofar 
eða neðar, gengi sem er skilgreint eftir banka fyrirtæ kisins voru notaðar í stað gengis á genginu töflu.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu því sem er úreld þannig að óþarfi er að varðveita 
fyrir landsbundnar breytingum.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nr. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og þar eru 
engar. aðgerð skiptivöru 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Fjárhagur 

Viðskiptavinir 

Viðskiptavinir 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(POL) frídaga dagsetningum í (Microsoft Dynamics AX 2012 R 2)  

fyrir Polish sveigjanlegri með því að hafa Microsoft Dynamics AX 2009 eru landsbundin tilteknar 
á rakning frjálst daga á Dagatalið  yfir frjá ls daga skjámynd. Þegar vextir eru reiknaðir er setja upp 

dagsetningar á Dagatal af lausu daga skjámynd eru ekki tekin með í reikninginn.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Framework breytingar í Microsoft Dynamics AX 
2012 R 2 veita viðbótareiginleikann sem gerir 

notendum kleift að skilgreina dagatöl með nánari 
gjalddaga stýrir þannig að óþarfi er að varðveita 
fyrir landsbundnar breytingum.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Skipt ú t fyrir samþæ tta dagatal fyrir gjalddaga 
stýringunni. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Fjárhagur 

Viðskiptavinir 

Viðskiptavinir 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

(POL) Polish gíró  ú tprentun (Microsoft Dynamics AX 2012 R 2)  

fyrir Polish sveigjanlegri með því að hafa Microsoft Dynamics AX 2009 eru landsbundnar breytingar 
sem leyfa að notendur noti aðgerðina gíró ú tprentun aðgerð til að prenta banka millifæ rsluskjölum 

með sérstakri notuð í hönnun. Poland Skjalið er prentað í rétt vigt og hvert skjal eru fjórar eru 
fjölprentaðar. Þessi aðgerð notar orðið skrá með gíró ú tprentun sniðmáti.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu þessi greiðsluaðferð ú reltri og er ekki lengur í gildi 

vegna takmörkuð notkun. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Skipt ú t fyrir Polish rafræ n greiðsla Sniði. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Viðskiptavinir 

Viðskiptavinir 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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(RUS) stö ð u velta segð ir (Microsoft Dynamics AX 2012)  

Microsoft Dynamics AX 2009 eru í boði mörg rússneska staða velta yrðingar sem standa fyrir safn 
skýrslur og fyrirspurnir notaðir til þess að greina og mótreikningur sem velta í fjárhag, lánardrottna og 

viðskiptavini. Skýrslunni setja felur í sér eftirfarandi skýrslur og fyrirspurnir: 

 Velta fjárhag fyrirspurn  

 Skýrslu fjárhag yfirlits velta  

 Fjárhag skýrslu  

 Fyrirspurn lánardrottna/ viðskiptakröfum skrá velta staða  

 Skýrslu lánardrottna/ viðskiptakröfum skrá velta staða  

 Skýrslu lánardrottna/ viðskiptakröfum reikn. fæ rist í ú treikning lykli) viðskiptavinar/ 

lánardrottins  

 Fyrirspurn um holders skrá velta staða 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Microsoft Dynamics AX 2012 stæ kkuð rússneska 
velta. yfirlits staða Í stæ kkuð landsbundin gerir 
notendum kleift að búa til staða auknu með 
veltuskýrslur stæ kkuð valkostir og afköst. Staða 

gamlan veltuskýrslur og fyrirspurnir ekki er lengur 
þörf á og eru ógilt. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Velta yfirlits stað a (Fjá rhagur > 
Fyrirspurnir > Velta yfirlits stað a) fæ st því 

hvort hæ gt er að mynda velta staða yfirlit fyrir 

fjárhag, viðskiptavini, og lánardrottna og prenta 
niðurstöðurnar í SSRS - og Microsoft Excel. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Fjárhagur 

Viðskiptavinir 

Viðskiptakrafna 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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(RUS) samninga (Microsoft Dynamics AX 2012 R 2)  

Rússneska uppsetningum af Microsoft Dynamics AX 2009 gera kleift að: 

 Skrá samningur við allar fjárhagslegar fæ ribreytur fyrir samningur (aðila, dagsetningar 

samningsupphæ ðin, greiðsluaðferð, mismunandi sérstakar skatttengdar fæ ribreytur, verð og 
afslæ ttir). Þessar fæ ribreytur gæ ti verið notað sem sjálfgildi í öll skjöl sem tengjast fyrirtæ ki 
fæ rslu / sölustaðar/ SOs FTIs.)/ fæ rslubæ kur 

 Prenta upplýsingum um í prentuðum skjámyndum, svo sem reikningum, greiðslu pantanir og 
reikningar til greiðslu. 

 Milli - sannprófa mutual skuldir með félagans samkvæ mt samningur, og bú ið til með 
afstemming act félagans. 

 Takmarka viðskiptavina - eða lánardrottnafæ rslu uppgjör gagnvart fæ rslur sem tengjast einn 
samning. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Nýja innkaupa - og sölusamningur framework og 
fjárhagsvíddarammann útfæ rð í Microsoft 
Dynamics AX 2012 veita svipaða getu, þannig að 
samningur landsbundnar aðgerðir ú reltur. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Eftirfarandi frameworks séu ú tfæ rð í Microsoft 
Dynamics AX 2012: 

 Fjárhagsvíddarammann 

 Innkaupa - og sölusamninga framework 

 Víddarstjórnun fyrir jafnanir (rússneska 

landsbundnar feature)  

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Viðskiptavinir 

Viðskiptavinir 

Fjárhagur 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Uppfæ rsluforskriftir eru ef ú thlutanir flytja 

rússneska samningur gögn í nýjum Microsoft 
Dynamics AX 2012 framework. 
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(RUS) flytja inn gengi (Microsoft Dynamics AX 2012 R 2)  

í Microsoft Dynamics AX 2009 er gengið innflutningsaðgerðir, landsbundnar aðgerð fyrir rússland, er 
notuð til að flytja gjaldmiðli gengi gjaldmiðla frá seðlabanka af rú ssneska sambandsríkið.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2, nýja gengið 
flytja inn aðgerðir veitir setninguna consistent 
nálgun við innflutning á gengi gjaldmiðla og 

ú trýmir þörfinni fyrir landsbundnar breytingum.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 aðgerðir 

flytja inn gengi gerir innflutning á gjaldmiðli gengi 
gjaldmiðla frá seðlabanka af rússneska 
sambandsríkið og styðja á grundvelli aðstæ ður 

inn stuðul fyrir gjaldmiðli. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Fjárhagur 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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(RUS) fjá rhagslegar ský rslu skýrslu villuleit (Microsoft Dynamics AX 

2012 R 2)  

í Microsoft Dynamics AX 2009, Villuleit ský rslu fjá rhagslegar skýrslan birtir niðurstöður villuleit er 

rússneska (myndarinn skýrslu fjárhags RRG) skýrsla stofnuð með því að afrita fyrirliggjandi 

skýrsluuppsetningu. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Skýrslunni er ógilt, því hún viðskiptavinar 

takmörkuð hefur notkun og þar sem Skýrslu 
nið urstö ð ur pró funar skjámynd býður upp 
á möguleika til að skoða niðurstöðum prófunar 
með nauðsynlegar upplýsingar og gera 

nauðsynlegar aðgerðir þannig að óþarfi er að 
varðveita fyrir landsbundnar breytingum. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nr. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og þar eru 
engar. aðgerð skiptivöru 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Fjárhagur 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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(RUS) vsk - ský rslur (Microsoft Dynamics AX 2012 R 2)  

í Microsoft Dynamics AX 2009, landsbundnar vsk - skýrslur fyrir rekja uppsetningum rússneska eftir 
verklagsreglum vsk - skuldir með því að nota mismunandi greiningar skráð fyrir aðgerðir yfirlit 2006, 

fyrir aðgerðir og skráð við breytingatímabilinu (2006 – 2008) þegar' við greiðslu' sköttun stefnan var. 
abandoned löglega Skýrslunni setja felur í sér eftirfarandi skýrslum: 

 Vsk - bók innkaupa frádrátt analytic fæ rslubók  

 Bók innkaupa einingarinnar talningu  

 Bók innkaupa talningu skuldir lánardrottins  

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Skýrslurnar væ ri lögum kynnt til að rekja vsk - 

fyrirtæ ki skuldir vegna breytingatímabilinu 
(2006 – 2008) sem ‗ við greiðslu' sköttun stefnan 
var. abandoned  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nr. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og þar eru 
engar. aðgerð skiptivöru Skýrslum eru lengur 
nauðsynlegt. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Viðskiptavinir 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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(RUS) birgð astö ð u veltuskýrslu (Microsoft Dynamics AX 2012 R 2)  

í Microsoft Dynamics AX 2009, fyrir rússneska uppsetningum er landsbundnar Velta birgð astö ð u 
skýrslan býður upp á möguleika til að greina birgðavelta eftir vöruhúsi og vöru. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Velta birgð astö ð u fyrirspurn var kynnt 
í Microsoft Dynamics AX 2009 RU 3. Hún var 
frekari þróaður Microsoft Dynamics AX 2009 og 

5 RU ported í Microsoft Dynamics AX 2012. Velta 
birgð astö ð u skýrslan tekur ónotuðum þar sem 
Velta birgð astö ð u fyrirspurn veitir aukna 

valkostir og stæ kkuð afköst þannig að óþarfi er 
að varðveita fyrir landsbundnar breytingum. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Já. Velta birgð astö ð u fyrirspurn (Birgð a- og 
vö ruhú ssstjó rnun > Fyrirspurnir > Fæ rslur > 
Velta birgð astö ð u) býður upp á möguleika til að 
greina birgðavelta á birgðir og fjárhagsvíddir 

verður sérstakur efnislega og fjárhagslega 
uppfæ rðar birgðahreyfingar o. s. frv. og prenta 
fyrirspurn niðurstöður í Microsoft Excel. 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Birgða- og vöruhússstjórnun 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 

uppfæ rslu. 
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(RUS) framleið slubó karlínur með  þ ví að  - innhreyfingarskjal ský rslu 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R 2)  

í Microsoft Dynamics AX 2009, Framleið slubó karlínur, fyrir - afurð ar skýrslu býður upp 

á möguleika til að prenta línum með því að - innhreyfingarskjal fæ rslubók, svipað öðrum staðlaða 

framleiðslubókum. 

Yfirlit 

Atrið i Lýsingu 

Afskriftir fyrir ástæ ðu Þessi skýrsla notkun viðskiptavinar takmörkuð 

hafði og var ógilt ásamt öðrum staðlaða 
framleiðslu fæ rslubókarskýrslur.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Nr. í aðgerðinni er ekki lengur tiltæ k og þar eru 

engar. aðgerð skiptivöru 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Framleiðslustýring 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 
uppfæ rslu. 
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(THA) stjó rna innleystan og ó innleystan vsk (Microsoft Dynamics AX 

2012 R 2)  

Microsoft Dynamics AX 2009 stjórnað áæ tlaðan vsk með því að nota „tilteknar - taíland Á æ tlaður 

vsk.― Microsoft Dynamics AX 2012 notar staðlaða aðgerðir skilyrts virðisaukaskatts að stjórna báðum 

innleystan og óinnleystan vsk.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsing 

Afskriftir fyrir ástæ ðu , í Microsoft Dynamics AX 2012 er taíland aðgerðir 

voru flutt ú r töflunni GLS - lag í SYS lag. 
Í samstæ ðu tæ kifæ rið us sniðmáti til að nota 
hefðbundinn aðgerðir skilyrts virðisaukaskatts 
veitt í SYS lag á Microsoft Dynamics AX. Með 

ú tgáfu bráðabót er deprecating eru tilteknar - 
taíland sem aðgerðirnar fyrir áæ tlaðan vsk 
í staðinn birgðakostnaðurinn og nota stöðluðu 

aðgerðir skilyrts virðisaukaskatts veitt í Microsoft 
Dynamics AX 2012.  
Sem tengist þessari er afskriftir af Kenni 

skattareiknings – sö luOg Kenni 
skattareiknings - innkaupSvæ ði í 
Fjá rhagsfæ ribreytur(skjámynd Fjá rhagur > 
uppsetningu > fjá rhagsfæ ribreytur > 

nú merarö ð ).  
 Kenni skattareiknings – sö lu verður 

skipt ú t fyrir númeraröð tilvísun 

í fæ ribreytum viðskiptakrafa 

 Kenni skattareiknings - innkaup ekki 
áskilið, þar sem er mynda ekki vsk - 

reikninga fyrir lánardrottna. 

Ú tgefin voru þessar breytingar í; 2012 í bráðabót 
Skoða KB grein 2636555. 
Til athugunar: kóði sem samsvarar Þessar 

aðgerðir verður áfram tiltæ k en verða ekki lengur 
til staðar í framtíðarútgáfu. 

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Skilyrts virðisaukaskatts og vsk - ú treikning fyrir 
Nýjar í fæ ribreytur viðskiptakrafna 

(í taílensku bráðabót er þetta kallað Stjórna vsk - 

innleyst og óinnleyst). 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Viðskiptavinir 

Viðskiptavinir 

Fjárhagur 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 

uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 

uppfæ rslu.  

https://mbs2.microsoft.com/Knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb;en-us;2636555
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Frekari upplýsingar 

Fyrir frekari upplýsingar um aðgerðirnar losuð fyrir taíland í Microsoft Dynamics AX 2012 eru í KB 
grein 2636555. er einnig upplýsingar sem pappír hvíta breytingarnar með í taílensku bráðabótina. 
Nánari upplýsingar eru í hvíta pappír Landsbundnar uppfæ rslur fyrir taíland (á ensku), eða þýdda 

útgáfu, lands - sérstakur uppfæ rslur fyrir taíland (tæ lenskur í). 

 

  

https%20:%20/mbs2.microsoft.com/Knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb%20;%20en-us%20;%202636555
https%20:%20/mbs2.microsoft.com/Knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb%20;%20en-us%20;%202636555
https%20:%20/mbs.microsoft.com/partnersource/deployment/documentation/whitepapers/ax2012_thailand_wp
https%20:%20/mbs.microsoft.com/downloads/public/AX2012Docs/Country_specific_updates_for_Thailand_AX2012_translation.pdf
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(THA) vsk - greið slu að gerð ir (Microsoft Dynamics AX 2012 R 2)  

, í Microsoft Dynamics AX 2009 eru nokkur sölu - greiðslur bæ ði sameiginlegar aðgerðir og 
tæ lenskur. notendur mexíkó Þetta mun ekki lengur tilfellið  í Microsoft Dynamics AX 2012.  

Yfirlit 

Atrið i Lýsing 

Afskriftir fyrir ástæ ðu , í Microsoft Dynamics AX 2009, villa 
sameiginlegar sumir eiginleika og tæ lenskur 
bæ ði. notendur mexíkó Þessar aðgerðir munu nú  

aðeins notuð í mexíkó. Þessar aðgerðir eru ekki 
lengur notuð er í taílandi, því virðisaukaskatturinn 
er nú  reiknaðar í taílensku baht eingöngu. 

í Microsoft Dynamics AX 2012, Vsk - 
gengisleið ré tting (Fjá rhagur > Reglubundnar 
vinnslur > VSK-greið slur > vsk - 

gengisleið ré tting) og vsk - gengisleið ré tting 
(fjá rhag > reglubundin > vsk - greið slur > 
vsk - gengisleið ré tting) skjámyndir eru ekki 
lengur tiltæ kar í taílensku uppsetningar 

á Microsoft Dynamics AX.  

Skipt ú t fyrir aðra aðgerð Á  ekki við í taílandi 

Fyrir áhrifum kerfiseiningum Viðskiptavinir 

Breytingar á uppsetningu Þessi breyting hefur ekki áhrif á application 
uppsetningu. 

Til að uppfæ ra breytingar Þessi breyting hefur það ekki áhrif á application 

uppfæ rslu. 

Frekari upplýsingar 

Fyrir frekari upplýsingar um aðgerðirnar losuð fyrir taíland í Microsoft Dynamics AX 2012 eru í KB 
grein 2636555. er einnig upplýsingar sem pappír hvíta breytingarnar með í taílensku bráðabótina. 

Nánari upplýsingar eru í hvíta pappír Landsbundnar uppfæ rslur fyrir taíland (á ensku), eða þýdda 
útgáfu, lands - sérstakur uppfæ rslur fyrir taíland (tæ lenskur í). 
 

  

https%20:%20/mbs2.microsoft.com/Knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb%20;%20en-us%20;%202636555
https%20:%20/mbs2.microsoft.com/Knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb%20;%20en-us%20;%202636555
https%20:%20/mbs.microsoft.com/partnersource/deployment/documentation/whitepapers/ax2012_thailand_wp
https%20:%20/mbs.microsoft.com/downloads/public/AX2012Docs/Country_specific_updates_for_Thailand_AX2012_translation.pdf
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við auka: Ekki - innhreyfingarskjal ö llu að gerð  lý singar  

Eftirfarandi töflur lýsa stutta lýsingar á aðgerðum sem eru ekki flokkaðir sem afurð - aðgerðir sem ná 
til alls í Microsoft Dynamics AX 2012. töflunum er komið fyrir og eftir svæ ðum subarea, ef við á. 
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Uppsetningu og uppfæ rslu 

Uppsetning og uppfæ ra að gerð ir 

Hvað a eftir 
verklagsreglum 
við komandi ný ja 

fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Patchable uppsetning í fyrri ú tgáfum Microsoft Dynamics AX er uppsetningarforrit og tengdar DLLs voru 

til staðar í aðeins og DVD ekki tókst að uppfæ ra staðlaða í gegnum hotfixes eða 

þjónustu. packs Til að breyta uppsetningu skjöl notandinn átti að  framkvæ ma 

handvirkar. workarounds í Microsoft Dynamics AX 2012 er er uppsetningarforrit. 

patchable Forritið og DLLs séu uppsettir á tölvuna sem fyrsta skrefið í uppsetningu 

vinnslu. þar sem skrár eru sett upp á tölvunni, eða packs hotfixes geta átt við um 

uppsetningu skrár, rétt eins og geta þeir í aðra Microsoft Dynamics AX skrár. 

þegar uppsetningunni hefst, það ávísanir fyrir ítarlegri nýlegar ú tgáfu af skrár og 

setur upp þæ r ef þæ r eru tiltæ kar. 

Staðfesta Microsoft Dynamics 

AX skilgreiningar með 

Microsoft Analyzer 

skilgreiningu grunnur 

þessari ú tgáfu af Microsoft Dynamics AX felur í sér líkan og reglusett fyrir Microsoft 

hafa grunnlínugagnagrunn. Analyzer skilgreiningu Hæ gt er að staðfesta dozens af 

skilgreiningarstillingar í mörgum aðgerðum, þ. m. Microsoft Dynamics AX 

gagnagrunninn, þ jóni hugbúnaðarhluta (AOS) Enterprise Portal og viðskiptagreind. 

Verkfæ rið myndar skýrslu með sem leiðbeiningar prescriptive getur bæ tt reitnum 

til ráðstöfunar, Ö ryggi og afköst Microsoft Dynamics AX umhverfi. 

Stjórna runuþjóna, AOS og 

clustering gagnagrunn líkans 

birgðir með Microsoft 

Dynamics AX Management 

Studio 

Með Microsoft Dynamics AX Management Studio AOSs skilgreina stjórnendur geta 

fyrir runuvinnslu, bæ ta við AOSs í klasa, og stýra gagnagrunn líkans taldar. 

Parallelization af meiri háttar 

afritun, samhæ fingar og eftir 

samstillingu 

meiri háttar afritun gagna úr upprunakerfinu í markkerfið er gert í með hlaupandi 

samstillingar þrepum og eftir samstillingu forskriftir á gögnum. Parallelization 

transparently notuð til að hvaða merges að þremur áföngum í eina besta hana 

þrep sem kerfið samtals notanda minimizes downtime fyrir uppfæ rslu. 

Kerfið forgangsraðar meiri háttar afritun, samhæ fingar og eftir samstillingu verk 

með því að nota knú in - gögn intelligent reikniritsins sem einnig er hæ gt að nota 

til að bæ ta við handvirkt þyngdina á tiltekin verk og sérstilla. forgangsröðunar 

Gögn deild verkefni fyrir 

fyrirtæ ki við uppfæ rslu 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

í microsoft dynamics nav deildaskiptinga gögn í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 

krefst handvirkra ú thlutun fyrirtæ ki í markkerfið deild meðan gögn eru forvinnslu 

fyrir uppfæ rslu. Verk fyrir þessa er bæ tt við forvinnslu gögn gátlista. 
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Bið lara og þ jó ns  

Að gerð ir bið lara og þ jó ns 

Hvað a eftir 

verklagsreglum 
við komandi ný ja 
fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Skjalastjórnun viðbæ tur 

(bið lari) 

hæ gt er að tengja vefslóðarinnar (URL) í fæ rslu og skilgreiningu verkflæ ðis 

skilgreining leið ú r pappír skjalaskrár til skoðunar. Skjalaskrá vefþ jónustu hefur 

verið bæ tt við og hæ gt er að nota til að sæ kja lýsigögn skjalaskráar og leið gögnin 

við viðeigandi aðila með því að nota verkflæ ði. Hæ gt er að fæ ra inn gögn skjals og 

skjalaskrá getur verið tengdur við. ný fæ rsla Þetta stofnar 

endurskoðunarrakningar fyrir upprunalega fylgiskjalsins. Þessar viðbæ tur getur 

auðvelda skjalastjórnun fyrir fyrirtæ ki sem eru geographically dispersed og sem 

á að viðhalda skjöl ú r pappír á einum stað. 

Stæ kkuð leit (bið lari) þessari ú tgáfu af Microsoft Dynamics AX felur í sér endurbæ ttu leit reynslu sem 

gerir notendum kleift að sæ kja gögn, skjámyndir, skýrslur og einfalda með því að 

nota nouns, svo sem „viðskiptamaður― eða „sjóðstreymi er― eða tiltekin gögn, eins 

og nafn viðskiptavinar, innhreyfingarskjö lum eða símanúmer. Leitina viðmót 

inniheldur valkosti til að hjálpa til við að fínstilla leitina niðurstöðurnar og einnig er 

hæ gt að opna upplýsingar úr lista yfir nýlegar leit  

Microsoft Dynamics AX 2012 

gagnagrunni skipt í tvæ r 

gagnagrunnar (þjónn) 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 hefur tvo gagnagrunna. þau gagnagrunnurinn 

inniheldur fæ rslu og aðalgögnum. Líkanið gagnagrunnurinn inniheldur 

hugbúnaðarhlutir sem eru meðhöndla sem líkansskrár. Þessi gagnagrunnur kemur 

í stað forritið skrárgeymslu (AOD) í fyrri ú tgáfum. Hæ gt er að heiti. 

viðskiptagagnagrunns Gagnagrunn líkans hefur sama heiti sem 

viðskiptagagnagrunns líkan _, með. skeyta Báðir gagnagrunnar þurfa að vera 

geymdar í sama eintak af SQL Server. 

Viðbóta við þann með skýrslu 

telja (þjónn)  

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

með telja skýrsla sýnir upplýsingar um notandann leyfi sem þarf á grundvelli 

öryggishlutverk sem notendur eru tengdir. í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 getur 

skýrslan einnig birt notandanöfnum og auknefnunum sem hafa leyfi fyrir hverja gerð. 
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BI og þ ró unarverkfæ ri  

BI og þ ró unarverkfæ ri að gerð ir 

Hvað a eftir 

verklagsreglum 
við komandi ný ja 
fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Skoða öflugir fyrir styðja 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

öflugir skoða er ad - sérstakar gögn og exploration visualization reynslu í Microsoft 

SQL Server 2012 Reporting Services. Að nota öflugir skoðað skýrslur með 

Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 geymir gögn í Business Intelligence Semantic 

líkan fjö lvídda stillingunni er viðskiptavinur verður að láta tiltæ k almennt ú tgáfur 

af Microsoft SQL Server 2012 sem styðja öflugir yfirlit fyrir fjö lvídda líkön sett upp 

í kerfinu. Frá og með 1. desember, 2012, Microsoft SQL Server 2012 sem styðja 

öflugir yfirlit fyrir er ekki líkön fjö lvídda almennt tiltæ k. Hins vegar Microsoft SQL 

Server 2012 sem styðja öflugir yfirlit fyrir afbrigð istæ kni Community líkön 

fjö lvídda forskoðun (CTP) losa er tiltæ kt til ef sæ kja á til að prófa öflugir skoða 

skýrslugerð getu. æ tti ekki að prófa eða notið þessa CTP í live starfsemi leyfir 

Microsoft nema umhverfi ef þess undir annan samning. Smellt er hér til að fá meiri 

upplýsingar um CTP ú tgáfu. Allar aðgerðir og dagsetningar eru bráðabirgða byggt 

á núverandi expectations og falla undir breyta. tilkynning án Upplýsingarnar herein 

er til upplýsingar og aðeins málefni Microsoft stendur fyrir gildandi skoða frá og 

með dagsetningu þessarar ú tgáfu. þar sem Microsoft verður að vera bú inn að 

bregðast við markaði í sér skilyrði, skal ekki tú lkað eiga að vera í ráðstöfun hluti af 

Microsoft. 

Stuðningur fyrir 

skýrsluþjónar sem keyrir 

í ham samþæ tt SharePoint 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

Reporting Services hæ gt að virkja SharePoint eða í upprunalegum ham. samþæ tt 

Skýrsluþjónar sem eru í keyrslu í ham samþæ tt SharePoint eru studdar með 

Microsoft Dynamics AX 2012 R 2.  

 

SharePoint samþæ tt ham merkir að skýrslugerðarþjónn er tengt SharePoint 

netþjónabú inu. SharePoint samþæ tt ham gerir notanda kleift að stýra og skoðað 

skýrslur úr SharePoint skjal söfn. Nánari upplýsingar eru í „yfirlit yfir 

skýrslugerðarþ jónustu efnisatrið i―. 

Stuðningur fyrir teninga 

í hluta gögn 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 uppsetningu geta verið margra. hluta gögn 

Verður að virkja teninga fyrir hverja deild í uppsetningunni.  

 

Til dæ mis er hæ gt að velja á milli tveggja hluta: Deild 1 og deild 2. til teningarnir 

eru virkjaðir sem fylgja með Microsoft Dynamics AX fyrir bæ ði þessi hluta þarf að: 

 

1. Hefja leiðsagnarforrit verks í Analysis Services. 

2. veljið sjá lfgefna Analysis Services verks, sem kallaður Dynamics AX.  

3. virkja verkið fyrir hverja deild sem er innan uppsetningarinnar með því að 

velja hluta. Í þessu dæ mi er valið deild 1 og deild 2.  

4. Leiðsagnarforritinu er síðan fylgt til loka. 

5. opna SQL Server Management Studio og tengjast tilvik Analysis Services. 

Athugið að er nú teninga og gagnagrunn) fyrir hverja deild.  

nánari upplýsingar um gögn hluta eru í „gögn deildaskiptinga. efnisatrið i― 

uppbygging Fyrir frekari upplýsingar um hvernig eigi að virkja teninga fyrir hverja 

deild eru í „virkja sjálfgefinna teninga efnisatrið i―. 

Stuðningur fyrir gögn 

í skýrslum hluta 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 uppsetningu geta verið margra. hluta gögn Eina 

skýrslu server getur stutt ö ll gögn hluta á Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 

uppsetningu. Nánari upplýsingar um gögn hluta eru í „gögn deildaskiptinga 

efnisatrið i― uppbygging. 
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Enterprise Portal línurit 

stýringar fyrir visualizing 

fæ ranleg og safnað saman 

viðskiptagögnin í Enterprise 

Portal 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

Enterprise Portal (EP) línurit er fyrir lausnina visualizing mikið magn gagna með 

því að nota myndrita í Enterprise Portal fyrir Microsoft Dynamics AX. Þessi nýja 

utility er nafnauka af ASP .NET línurit og línurit flokkist 35 styður. Þar að auki 

stjórna línurit EP eru gögn útbúa byggja á Microsoft Dynamics AX lýsigögn til að 

tryggja að myndrita stöðugu fyrir Microsoft Dynamics AX. 

Til að endurbæ tur afkastavísa 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

afkastavísa eru viðskiptamæ likvarðar, eins og heildar tekjur, brú ttóhagnað og 

framlegð,. núverandi framlegð Þessar viðskiptamæ likvarðar hjálpa til við að rekja 

fyrirtæ kisins til tiltekinna vinnslu. afkastamarkmið Eftirfarandi viðbæ tur hafa verið 

gerðar á hvernig eru sýndar afkastavísa í vefhluta viðskiptayfirlits í Microsoft 

Dynamics AX 2012 R 2. 

 

 Hæ gt er að jafna margar afmarkanir til að afkastavísa. 

til dæ mis var valið sö lu til að birta afkastavísisins. Hæ gt er að afmarka 

þennan afkastavísi þannig að í honum birtist sölu með því að 2011 gerðar 

í tiltekna sölumanneskju. Afmarkanirnar myndu líta ú t eins og í eftirfarandi:  

 

o Afmarka 1: InvoiceDate 2011 = ár. 

o Afmarka 2: Sölumaður. Name = kristínar Ackers 

 

 Hæ gt er að afmarka eftir miðað dagsetningum eða raungildin. 

til dæ mis var valið sö lu til að birta afkastavísisins. Ef afmarka á Í afkastavísi 

með því að afstæ ða dagsetningu sem er er hæ gt að velja að birta sö lu - 

gerðar á síðasta ári, síðasta mánuði, eða síðasta fjórðung. Ef afmarka á Í 

afkastavísi með því að eiginlegt gildi væ ri hæ gt að velja að birta sölu þar sem 

sölumaður. Name = kristínar Ackers. 

 

 er hæ gt að birta einstaka hluta sem allt afkastavísi er. verið  

 

til dæ mis var valið sö lu til að birta afkastavísisins. Hæ gt er að velja að birta 

heildarsölu allra sölumenn, eða hæ gt er að velja að birta sölu samtölur fyrir 

hverja svæ ði. Einnig er hæ gt að afmarka. listi eininga Til dæ mis er hæ gt að 

velja að birta 10 helstu svæ ðum. Einnig er hæ gt að velja til að sía ú t svæ ði 

þar sem engin sala varð.  

 

 Það er hæ gt að sníða afkastavísi eins og tengil. Tengillinn getur beina 

notendum við eftirfarandi atrið i:  

 

o Microsoft Dynamics AX biðlara valmyndaratrið i 

o Enterprise Portal valmyndaratrið i 

o URL 

 

Nánari upplýsingar um hvernig til þess að birta afkastavísa eru í „stjórna 

upplýsingar viðskiptayfirlits. efnisatrið i― 
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Windows PowerShell skipanir 

fyrir virkjun teninga 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

ef verið er að nota Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 er hæ gt að nota Windows 

PowerShell skipanir sem á að virkja sjálfgefinna teninga sem fylgja með Microsoft 

Dynamics AX. Nánari upplýsingar eru í „virkja sjálfgefinna teninga efnisatrið i―. 

 

 

Microsoft Dynamics Online 

Að gerð ir vefþ jó nustu Microsoft Dynamics 

Hvað a eftir 
verklagsreglum 

við komandi ný ja 
fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Tengja Gadget fyrir 

hlutverkamiðstöðvar 

þessari ú tgáfu af Microsoft Dynamics AX felur í sér Microsoft Dynamics Gadget 

tengja vefhluta fyrir hlutverkamiðstöðvar. Vefhlutanum hýsir skyggnu er deck 

tengla og upplýsingar sem við notandi eftir verklagsreglum viðkomandi hlutverk, 

þar á meðal tengla í CustomerSource, community, þ jálfun efni og greinar ú r 

þekkingargrunninum. Við kerfisstjóra bæ ta tengja gadget hlutverk aðalsíðu eða 

notendum með viðeigandi aðgangsheimildir bæ ta vefhluta til að sínar eigin síðu 

hlutverkamiðstöðvar.  

 

Verkflæ ð i 

Verkflæ ð i að gerð ir 

Hvað a eftir 
verklagsreglum 

við komandi ný ja 
fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Sjálfvirk verk nú er hæ gt að bæ ta við sjá lfvirk verk í verkflæ ði. Sjálfvirkt verkefni er keyrt 

viðskiptagrunni og þarfnast ekki. samskipti mannauð Til dæ mis sjá lfvirkt verk geta 

framkvæ mt á greiðslugetu er keyrð skal keyra skýrsluna eða uppfæ ra fæ rslu. 

Einfaldaða uppsetningu verkflæ ðisþjónn íhlutir eru ekki lengur sem hafa verið sett upp á vefþ jón að keyra 

Internet Information Services (IIS). Verkflæ ðisþjónn íhlutir eru nú uppsett 

sjálfvirkt þegar er sett upp Microsoft Dynamics AX þjóns hugbúnaðarhluta (AOS). 

Verkflæ ði línuatrið is styðja verkflæ ði getur að stofna til að vinna skjöl eða línuatrið i í skjal. Til dæ mis, gefum 

okkur að þú  hefur verið stofnað fyrir samþykktarferli. tímablöð (við vísa 

á verkflæ ð inu þar sem fylgiskjalið) verkflæ ði. Myndriti má bæ ta línuatrið is sem 

einingu til að. flæ ð i skjala þegar línan - vara einingu er keyrð fá hverja línuvöru 

í skjal er sent til vinnslu. Hugsanlega þarf allar línunnar vörur sem á að vinna með 

sömu verkflæ ð i línuatrið is eða þá að æ tlunin gæ ti verið hverja línuvöru unnin af 

öðrum verkflæ ðis línuvörunnar.  
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Flæ ð i - líta eftir einingar margir nýir einingar hafa verið bæ tt við til að aðstoða við hönnun verkflæ ði. 

þessar einingar gera kleift að hanna verkflæ ði sem hafa annað greinar eða greinar 

sem keyra samtímis. þessar einingar eru:  

 Skilyrt á kvö rð un — punktur þar sem verkflæ ð i skiptist í tvæ r greinar. 

Kerfið ákveður hvaða grein sem nota á með því að meta skjals sem hefur 

verið sent til að ákvarða hvort hún nái tilgreindum skilyrði.  

 Handvirk á kvö rð un — punktur þar sem verkflæ ð i skiptist í tvæ r greinar. 

Notandi verður taka aðgerð og aðgerðin tekin ákvarða hvaða grein er 

notað til þess að vinna. skjals sem hefur verið sent  

 Hlið stæ ð ur verkþ á ttur — verkflæ ðiseining sem inniheldur tvæ r eða 

fleiri greinar sem eru keyrðar á sama tíma.  

Skoða vinnuliða sem ekki er 

grundvelli tiltekinna 

viðskiptaskjöl á einum stað 

hæ gt er að skoða vinnuliðum fyrir tiltekið skjal, t. d. reikningum, 

innkaupapöntunum og kostnaðarskýrslur á einum stað, svo hæ gt sé að þæ r 

á skilvirkan hátt að vinna með þæ r. Kleift að skoða alla vinnulið i fyrir ákveðnar 

gerð ir skjala er sérlega mikilvæ gir fyrir efra - rúmmál skjöl. Er hæ gt að sjá ö ll 

skjöl af ákveðinni gerð sem hefur verið ú thlutað, til að vinnuliðalisti sem notandinn 

tilheyrir eða vinnuliðalisti eða biðröð hópurinn sem stjórna. Hæ gt er að afmarka 

reitinn vinnulið i eftir dagsetningu til að auðvelda forgangsraða verkunum sem að 

fylgja. 

Ritill verkflæ ð is verkflæ ðisritlinum er myndræ nu viðmóti sem gerir það kleift að  búa til Microsoft 

Dynamics AX verkflæ ði eftir röðun í verkflæ ðiseininga surface hönnunar svipaður 

myndræ nan hátt hvernig líkan viðskiptaferli með Microsoft Visio. Hæ gt er að bæ ta 

við, eyða og fæ ra verkflæ ðiseiningar sem tákna verkin og samþykki sem mynda 

verkflæ ðið. Einnig er hæ gt að bæ ta flæ ð i - stjórnar, svo sem handvirk og 

ákvarðanir sjálfvirkt og samhliða svo sem hæ gt er að stofna flóknar líkan 

nákvæ mlega sem verkflæ ð i viðskiptaferli sem á að gera. 

Skoða verkflæ ðissögu og 

rekja gögn sem inniheldur 

nýtt verkflæ ði aðgerðir 

hæ gt er að skoða verkflæ ð issögu og stöðu virkt eða lokið verkflæ ði og einingar 

hennar, þar á meðal gögn um nýtt verkflæ ði aðgerðir, eins og ítarlegt flæ ði 

stýringum sjálfvirk verk, lína vöru samþykktir en vinnuliðalista. Hæ gt er að skoða 

þessi gögn annað hvort í Microsoft Dynamics AX bið laranum eða í Enterprise Portal 

fyrir Microsoft Dynamics AX. 

Möguleika á að ú thluta 

verkflæ ðisverk til að 

vinnuliðalista 

handvirk hæ gt er að ú thluta verkum til vinnuliðalisti. Vinnuliðalisti er safn skjöl 

sem krefjast vinnslu. Biðröð verður að hafa notendur tilheyra. þeir notendur 

verður ábyrgur til að vakta biðröð inni og vinnslu skjölin í hana.  

Tilkynningar eftirfarandi breytingar hafa verið gerðar á bæ ta verkflæ ð istilkynningar.  

 Verkflæ ð i - tilteknar tilkynningar — sniðmát tölvupósts notuð eru til 

að senda verkflæ ð istilkynningar. Nú er hæ gt að stofna og nota sértæ ka 

sniðmát fyrir tö lvupóst hvert verkflæ ði. Þannig er hæ gt að sérstilla 

skilaboðin svo sem við á fyrir hvert verkflæ ði.  

 Safnað  saman tilkynningar — með Microsoft Dynamics AX 2012, hæ gt 

er að virkja verkflæ ð i um línuvörur í skjal. þar sem verkflæ ðum línuvara 

kann að stofna fleiri tö lvupóst tilkynningar er Microsoft Dynamics AX 2012 

gerir nú  þátttakendur verkflæ ðis tilkynningar þeirra til að safna upp fyrir 

línuvörur í eina tölvupóst.  
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Greiningarskýrslur afköst 

verkflæ ðis 

verkflæ ði beinlínutengda greiningarvinnslu (OLAP) sem hefur er sem fylgja með 

Microsoft Dynamics AX 2012. með þessu tening hæ gt er að mynda skýrslu sem 

sýnir hvernig verkflæ ði framkvæ mir svo að auðkenna flöskuhálsum í ferlum. 

Einnig er hæ gt að ákvarða hvort verkflæ ðið er að bæ ta skilvirkni til að 

viðskiptaferlunum gæ ti og veita er að bera saman sjálfvirkt verkflæ ð i skuli 

handvirkt það ferli var fæ rð inn. analysis leggur áherslu á um hve mikið vinna var 

gert með því að nota verkflæ ði og hversu miklum tíma það tók til að framkvæ ma 

viðskiptaverkum sem mynda verkflæ ðið. Með því að nota þessar skýrslur er hæ gt 

að breyta og verkflæ ði afköst þeirra fínstilla. 

 

Enterprise Portal 
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Viðbæ tur við Enterprise 

Portal 

stjórnendur geta Enterprise Portal virkjað sem hluti af fyrirtæ ki eftir verklagsreglum 
viðkomandi eða fyrirtæ ki eftir verklagsreglum viðkomandi yfirsvæ ðisins og 
sjálfkrafa taka í gagn ú tlit á yfirsvæ ðisins, svo lengi sem yfirsvæ ðisins notar þemað 
sem eru í boði í SharePoint. Gallery þema Stjórnendur geta nota ný þemu 
í Enterprise Portal síður með því að nota. thmx úr Microsoft SharePoint þema. 
Gallery  
 

Nokkrar uppflettingar í Enterprise Portal síður hafa verið stæ kkuð fyrir betri afköst. 

Enterprise Portal Enterprise Portal og styrki sjá lfkrafa denies aðgang að gögnum og vefsíðum, 
í samræ mi við Microsoft Dynamics AX hlutverk og verkefna. framework öryggi áður 
en notendur geta skoðað gögn eða Enterprise Portal síður kerfisstjórar skilgreina 
öryggis Microsoft Dynamics AX hlutverkum og verkum. 

Nýja notendaviðmótinu 

einingar í Enterprise Portal 

upplýsingakassa birta upplýsingar sem tengjast valda skráningu, eða á hvaða 
upplýsingar birtast í skjámynd eða á listasíðu. Hæ gt er að sérsníða hvaða 
upplýsingar birtast í upplýsingakössum.  

Enterprise Portal virkjað og 

uppfæ ra viðbæ tur 

Eftirfarandi viðbæ tur hafa verið gerðar fyrir Enterprise Portal uppsetningu og 
virkjun: 

 Stæ kkuð upprunalegu uppsetninguna og uppsetningu sem er ekki lengur 
krefst handvirkra þýðingar á X + + klasa 

 Getu á breytingar keyrðar á vefþ jón með því að nota AxUpdatePortal 
skipanir PowerShell eða utility 

 Getu á virkja breytist ú r hugbúnaðarhlutatrénu (AOT) á 32 - bita biðlara 
við 64 - bita Windows Server með því að smella á hnappinn 

 Sjálfvirka uppfæ rslu úr Enterprise Portal á Windows SharePoint Services 
3.0 eða Microsoft Office SharePoint Server 2007 í Microsoft SharePoint 
Foundation eða Microsoft SharePoint Server 2010 (eftir öðrum Microsoft 
Dynamics AX uppfæ rsluverk er lokið) 

 Getu á stjórna remote Enterprise Portal innleið ingu Í biðlara Microsoft 
Dynamics AX 
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Enterprise Portal viðbæ tur stjórnendur geta skilgreina Enterprise Portal svæ ði lánardrottins til að sannvottað 

notenda skv. þeirra. Windows Live ID Á  þennan hátt, verkefnastjóra þarf ekki að 

stjórna mikið númer utanaðkomandi notendur í Active Directory.  

 

einnig er hæ gt að bókarmerki tiltekinn URL fyrir verksíðu. Hönnuðir verða að bent 

er á að Enterprise Portal ekki lengur styður þróun í X + + Web framework. Þróun 

á Enterprise Portal síður krefst ASP .NET og Microsoft .NET Framework. 

 

íbæ tur Microsoft Office  

íbæ tur Microsoft Office 
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Microsoft Word samþæ ttingu 

stutt af Microsoft 

Dynamics AX 

Þessi nýja eiginleiki auðveldar notandanum að nota Microsoft Word til að búa til 

sniðmát og skjöl sem sameina byggðar upp og óskipulagðra upplýsingar úr 

Microsoft Dynamics AX. 

Skoða og uppfæ ra gögn úr 

Microsoft Office verkfæ ri 

Hæ gt er að nota innbót fyrir Microsoft Excel og Microsoft Word til að skoða, greina 

og uppfæ ra upplýsingar í Microsoft Dynamics AX. 

Fleiri viðbæ tur við Microsoft 

Excel styður samþæ ttingu 

Microsoft Dynamics AX innbót 

var frátekin með viðbóta við þessari aðgerð er hæ gt að uppfæ ra gögn úr Microsoft 

Excel með því að nota AIF - vefþ jónustu. á í - nota gátlisti um bú in til services eru 

einnig tiltæ kar. 

Microsoft Office innbót 

viðbæ tur 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

Þegar stofna Microsoft Excel - vinnubók með Microsoft Office innbót er hæ gt að 

bæ ta við lýsingar fyrir fjárhagsvíddirnar sem á að fjárhagslykla sem valin er fyrir 

vinnubók, eins og þegar maður stofna áæ tlun sniðmáti. 

Læ sa sniðmát stofnuð með 

Office innbót 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

í gerð fjárhagsáæ tlunar dæ mi, samstarfsaðila eða central kerfisstjóra mun hönnun 

og nota sniðmát fjárhagsáæ tlunar, deild ábendingar eða öðrum personas fyllir. 

tö lustafi ú t Til að neðri sem, villa fyrir möguleiki sniðmátið designer getur læ sa 

sniðmát. Þetta er ekki öryggi hömlu. Sniðmát notendur getur fæ rt inn gögn í læ st 

sniðmáti sniðmát getur ekki breytt.  

Microsoft Office innbót 

viðbæ tur 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

þegar stofnuð er vinnubók með Microsoft Office innbót er hæ gt að bæ ta við 

afmarkanir til að gögnin í vinnubókinni. Notendur í vinnubókinni getur aðeins 

birtist gögn sem valin í afmörkununum. Einnig er hæ gt að bæ ta readonly 

eiginleika í völdum svæ ðum í svæ ðinu í vinnubókinni. 

Staðfæ ra gögnin í Microsoft 

Office innbót 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

Office innbót fyrir Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 lítur á núverandi tungumál 

stillinguna Microsoft Dynamics AX fyrir gildandi notanda. Vinnublaðs sem var 

stofnuð með Microsoft Office innbót fyrir Microsoft Dynamics AX er jafn tungumál 

valið og sýna merki innan vinnubók í sama tungumáli.  
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Prenta fjárhagsskýrslur 

í Microsoft Excel 

Hæ gt er að prenta fjárhagsskýrslur í Microsoft Excel. 

Margar fjárhag fyrir marga 

lögaðila 

Hvern lögaðila er með aðskilinn fjárhagur, þar sem hæ gt er að skilgreina 

bókhaldslykil, bókhaldsgjaldmiðlinum skýrslugjaldmiðill og fjárhagsár fyrir sem 

lögaðila. 

Fjármál listasíður og 

breytingar skýrslur 

í Enterprise Portal, er fjallað með breytast í sölu - og innkaupa. svæ ði Eftirfarandi 

listasíður nota staðlaða listasíðu, þar á meðal einingar listasíðuaðgerðarúður, 

upplýsingakassa er og: forskoðunarrúður Reikninga viðskiptavina, Ó greiddir 

viðskiptavinareikningar, síðasta reikningsfæ rðra vara, vaxtanótur, innheimtubréf, 

og lánadrottnareikninga.  

 

hefur eftirfarandi upplýsingar nota staðlaða síður einingar page upplýsingar, þar 

á meðal listasíðuaðgerðarúður, upplýsingakassa er og flýtiflipa: Reikningur 

viðskiptavinar, vaxtanóta, innheimtubréf, og reikningi lánardrottins.  

 

Nýja fjármál skýrslur listasíðu veitir aðgang að fjárhagsskýrslur í Enterprise Portal. 

Samnýtt gengi fyrir 

kerfishlutana fjárhagur 

sameiningarferlinu stendur 

Hæ gt er að skilgreina margar gengi milli tvo gjaldmiðla og gjaldmiðill valinn gerð 

taxta fyrir hverju sviði og reikningsskil sem er sem á að sameina. 

Skýrslugerð endurmats 

gjaldmiðils 

skýrslugjaldmiðli er upphæ ð í bókhaldsgjaldmiðli margfaldað með gengi. 

Skýrslugjaldmiðill verður að vera reiknaður og endurmetið, jafnvel þótt gengi 

gjaldmiðilsins sem bókhaldsgjaldmiðlinum breytast ekki.  

Viðbæ tur teningnum 

fjárhagsgreiningu 

Eftirfarandi breytingar: 

 Gögn í fjárhag, lánardrottna og viðskiptavini teninga hæ gt er að greina 

frá og með tiltekinni dagsetningu. 

 Gjaldmiðilsumreikningi ferli sem er notað til að greint fjárhagsleg 

teningagögn í Microsoft Excel hefur verið uppfæ rt. 

 Eftirfarandi fjárhag afkastavísa sé reiknað með hliðsjón af dagsetningar, 

ekki tímabila: Meðaltal brotadaga, viðskiptakröfur daga útistandandi, 

besta mögulegu dagar ú tistandandi sölu og safnhagkvæ mnivísitala. 

 Leitni eftirfarandi ú treikninga fyrir fjárhag afkastavísa hafa verið 

fjarlæ gðir: Meðaltal brotadaga, viðskiptakröfur daga útistandandi, besta 

mögulegu dagar ú tistandandi sölu og safnhagkvæ mnivísitala. 

Relieve fjárú thlutanir þegar 

staðfest er innkaupapantanir 

þegar staðfest er innkaupapöntun sem er mynduð úr henni eða fleiri foruppfyllt 

innkaupabeiðnilínum, hún er bókuð í fjárhag. Allar áæ tlaðar fjárú thlutanir eru 

einnig losuð.  

ástæ ðukóða fyrir 

innkaupapantanafæ rslur með 

nú er hæ gt að bæ ta ástæ ðukótum í bókunarfæ rslur fyrir innkaupapantanir. 

Á stæ ðukóðar aðstoða við að ú tskýra hvers vegna fæ rslum voru fæ rðar inn, svo 

sem af hvaða tilefni pöntun var skilað eða hvers vegna upphæ ð sem var móttekin 

er annað en upphæ ð sem var pöntuð.  
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Skrá fjárú thlutanir 

innkaupapöntunar í fjárhag 

Ef staðfest innkaupapöntun er hæ gt að skrá fjárú thlutanir í helstu 

fjárhagsreikningum, oft. skuldir til að safna upp 

flestum á vegum hins opinbera skrá viðskipta til að skrá fjárú thlutunar uppsöfnun 

af skuldir vegna gert eða staðfesta, innkaup. í skjámyndinni fæ ribreytur fjárhags 

er hæ gt að velja virkt vinnslu fjárú thlutunar gátreit til að virkja skráningu 

í fjárhagslykla. Fjárhagslykla sem fæ rslu í eru tilgreind með því að 

bókunarskilgreiningarnar og þeir tengjast innkaupapöntunarfæ rsluna með því að 

nota skjámyndinni skilgreiningar fæ rslubókana.  

Skoða og rekja uppfylltar 

upphæ ðir 

á innkaupapöntunum 

þegar fjárú thlutunarferli er virkjaður er hæ gt að skoða uppfylltar upphæ ðir, 

fjárú thlutanir sem eru losuð í gegnum úrvinnslu reikning og uppfylltar upphæ ðir 

sem á eftir eftir ú rvinnslu reikning. 

ú tbú ið skýrslur sem birta 

lánardrottnareikninga eða 

reikninga viðskiptavina 

flokkaðar af völdum 

fjárhagsvídd 

opnar reikningsfæ rslur skýrslu og sölureikningabók skýrslu hefur verið breytt. þæ r 

eru nú reikning lánardrottins skýrslu um fæ rslur, sem er stofnað í lánardrottnar, 

og reikningsfæ rslur viðskiptavina er sem er stofnað í viðskiptakröfur. Hæ gt er að 

stofna skýrslurnar til að birta fæ rslur flokkaðar af völdum fjárhagsvídd. Hæ gt er að 

velja reikninga fyrir bæ ði skýrslur með því að nota þá eftir ýmsum skilyrðum. Taka 

með skýrslur bæ ði valkosti til að velja reikninga með því að dagsetningu eða 

tímabil og birta aðeins ö llum reikningum greidda reikninga eða aðeins þá reikninga 

sem eru á opnu ríki.  

Búa til skýrslu um 

afstemmingu fjárú thlutanir 

innkaupapöntunar 

hæ gt er að búa til afstemmingarskýrslu sem er flokkuð eftir fjárhag vídd 

bókhaldslykils sem valin er. Þessi skýrsla auðkennir muninn á milli 

fjárhagsáæ tlunarfrátekta fyrir fjárú thlutanir og samsvarandi fjárú thlutanir sem eru 

raktar í fjárhag. Hæ gt er að skoða annað hvort nákvæ ma útgáfa skýrslunnar eða 

einungis mismuninn. Sundurliðaðar ú tgáfu sýnir samtölur eftir fæ rslu eða 

fylgiskjalsnúmer fyrir allar fjárú thlutanir. Ú tgáfan sem birta mismun sjást aðeins 

tilvik þar sem frátektir fjárhagsáæ tlunar fyrir fjárú thlutanir upphæ ð er ekki 

jafnaður með samsvarandi fjárú thlutunar reikninga í fjárhagnum.  

Lánardrottna hreinsa greiðslu 

og greiðslur 

hæ gt er að nota bókunarskilgreiningar til að skrá greiðslur lánardrottna fyrir 

lánardrottnareikninga og eigin víxla. Til dæ mis er hæ gt að skrá greiðslu 

lánardrottins með því að slá inn greiðslubók lánardrottins. Greiðslubók 

lánardrottins geta ú tbú ið fjö lda fæ rslna með hliðsjón af dreifingar í reikningi 

lánardrottins og bókunarskilgreiningar til að styðja pooled reiðufé. Virkjaðar 

kostnaðarú treiknings brúaðar með á greiðsluhæ tti er hæ gt að nota millireikningur 

fyrir greiðslur til að rekja tékka eða warrants sem hefur verið sent en hafa enn 

ekki hreinsaður bankanum.  

Valkostir dagatal einfaldaða hæ gt er að nota aðlagir fjárhagsdagatöl skjámynd til þess að stofna mörg dagatöl 

í lánardrottna, viðskiptavini, fjárhagur, verk og birgðir og vöruhúsastjórnun. 

Viðhalda ö llum dagatal, þar á meðal gerðir eign og fjárhagsárs dagatöl eru í einni 

skjámynd. Hæ gt er að skilgreina mörg lokatímabil á ákveðna dagsetningu er sem 

hjálpa betur rekja og endurskoðun margar skýrslu um leiðréttingar. 

Fjárhagstímabil viðbæ tur var frátekin með hinum mörgu viðbóta við þann fjárhagstímabil aðgerð er hæ gt að 

nota nú  mörg fjárhagsár skal fæ ra inn mörg lokatímabil tímabil með sömu upphafs 

- og lokadagsetningar, og afrita uppsetningu tímabila yfir á næ sta ár. Einnig er 

hæ gt að breyta röð í mánuðum fleiri í flýti. Mörg fjárhagsár eru gagnlegir ef til 

dæ mis hafa verið er að ræ ða dótturfyrirtæ ki aðilann sem notar annað fjárhagsári 

en annað fyrirtæ kisins, og komið er sem stofnun eftir verklagsreglum viðkomandi 

fæ rslur í fyrirtæ kinu því þá þarf viðheldur sérstaka fyrirtæ ki fyrir þá. Til að hýsa 

Þessar viðbæ tur eru tímabilin og eignadagatöl skjámyndir hafa verið fjarlæ gð og 

fjárhagstímabil aðgerðir eru með í fjárhagsdagatöl og fjárhagsdagatal 

skjámyndum.  
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Stofna samnýtt 

fjárhagsdagatöl til notkunar 

með öðrum einingum 

hæ gt er að stofna og nota dagatölum sem eru óháð fyrirtæ kið og samnýttar með 

mörgum lögaðila. Til dæ mis fyrirtæ ki hæ gt að stofna eitt eða fleiri dagatöl sem 

hæ gt er að einstakra deildir og deildir hæ gt að velja úr einhvern af dagatöl búnar 

til í þessari fyrirtæ ki.  

Nýja hlutverkamiðstöð 

gjaldkera 

hlutverkamiðstöð gjaldkera er sjálfgefna heimasíðan sem veitir yfirlit yfir 

upplýsingar sem tengjast vinnu, eins og verkefnalista, notuðu tengla og 

(afkastavísir. upplýsingar) afkastavísi Tvæ r nýjar hún inniheldur afkastavísi 

skýrslum: Eignagreining gjaldkera og. skuldagreining gjaldkera  

‘ gjaldkera mitt hlutverk hefur sama fjórar afkastavísa sem hlutverk fyrir, 

framkvæ mdastjóra, fjármálastjóra og bókhaldara hafa bókhaldsstjórnanda, nema 

samsvara skýrslur title: gjaldkera Skýrsla um arðsemisgreiningu gjaldkera, 

rekstrarskilvirkni gjaldkera, skammtímagjaldþol gjaldkera og langtímagjaldþol 

gjaldkera. þetta hlutverk hefur skífa myndrit eru bú in til fyrir upplýsingar um 

ávísunina og Ú tistandandi skuld og endurnýjanir eigna. þetta hlutverk fjárhag 

fyrirliggjandi notar teningamæ linga og - vídda.  

Uppfæ rslur 

á bókunarskilgreiningar 

ef fyrirtæ kið krefst margra mótbókunarfæ rslur fæ rslna er hæ gt að setja upp 

bókunarskilgreiningar sem hafa áhrif á mögulega heildarafkastagetu samhæ ft 

setja á fjárhagsbókun fæ rslur sem er mynduð á grundvelli upprunalegri fæ rslu 

fyrir fæ rslu. Hæ gt er að setja upp bókunarskilgreiningu ú tgáfur sem hafa 

dagsetningu - virk afmarkanir, og skilyrð i fyrir samsvarandi reikningsnúmer getur 

innihaldið lykilskipulag, víddir virkjuð fyrir fjárhagsáæ tlunargerð og lykla sem 

mynduð frá lykli. Nota skilgreiningar fæ rslubókana til að tilgreina 

bókunarskilgreiningar sem eru notaðar og að ú thluta þeim á fæ rslubókun.  

Nýja dreifingar og 

fjárhagsáæ tlun - tengdum 

aðgerðum fyrir árslokaferlis 

Hæ gt er að loka innkaupapantanir í fjárhagsárinu sem er loka, opna þæ r í næ sta 

fjárhagsár og stofna leiðréttingar á fjárhagsáæ tlun og yfirfæ rðar. fæ rslur 

fjárhagsáæ tlunarskráar 

Millieiningabókhald 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

Interunit bókhald nota má til að greina fjárhagsvídd sem jöfnun til að geta myndað 

samhæ fðri efnahagsreikningi fyrir valda fjárhagsvídd. Þegar jöfnun 

fjárhagsvíddinni er skilgreind í fjárhagnum hvert bókhaldsfæ rsla verði sannprófað 

til að tryggja að það er einnig samhæ ft á fjárhagsvídd stigi. Ef nokkru fjárhagslegu 

víddargildi eru ópöruð, interunit vostro - og nostro - interunit lykilfæ rslur verður 

myndaður til að jafna við bókhaldsfæ rsla. 

Lögaðila geta haft fleiri en 

eitt samstæ ðulykil. 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

 sumum staðbundnum governments gæ ti krafist tiltekinn bókhaldslykill, einnig 

kallaður lögboðinni bókhaldslyklinum. Aðallykla hæ gt að deila milli lögaðila og er 

hæ gt að varpa sama aðallykils sem á að margar sameiningu reikninga til að búa til 

lögboðinni bókhaldslykill, sem einnig hæ gt að deila milli lögaðila. öðrum 

sameiningu reikninga eru flokkaðar í samstæ ðufyrirtæ ki lyklaflokki, sem er hæ gt 

að velja á meðan á sameiningarferlinu stendur.  

Skattskráningarnúmer sem er 

skilgreint í aðsetur 

á fæ rslustigi 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

Hæ gt er að stofna skattskráningu gerðir og setja upp skattskráningarnúmer fyrir 

viðskiptamenn, lánardrottna og lögaðila í aðsetrinu stigi. 

Fast gildi fjárhagsvídda 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

fyrir hverja aðallykil í tiltekinn bókhaldslykillinn er hæ gt að tilgreina sjálfgefnar 

fjárhagsvíddir gildi sem fast gildi fyrir hvert fyrirtæ ki sem notar bókhaldslykilinn. 

Ef sjálfgefnar fjárhagsvíddir munur er gildi eða ef notandinn handvirkt breytir 

sjálfgefnar fjárhagsvíddir gildi fyrir aðallykilinn í fasta sem eru fjárhagsvídd verður 

breytt í fasta gildið við bókun.  
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Stæ kkaðar sjálfgefin lýsing 

styðja 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

Fyrir mörg tungumál og svæ ðum er hæ gt að bæ ta við viðbótarfæ ribreytur við 

þrjár sjálfgildi til að sníða efni lýsingum sem er bæ tt við línur sem eru bókaðar 

í fjárhag. 

 

í Sjá lfgefnar lý singar skjámyndinni er hæ gt að nota eftirfarandi fæ ribreytur til 

að stofna sjálfgefna lýsingar á eftirfarandi fæ rslugerðir: 

 

 Viðskiptavinur - Staðgreiðsla 

 Viðskiptavinur - Kreditnóta, Viðskiptavinur 

 Viðskiptavinur - Kreditnóta, Fjárhagur 

 Viðskiptavinur - Reikningur, Viðskiptavinur 

 Viðskiptavinur - Reikningur, Fjárhagur 

 Viðskiptavinur - Greiðsla, Viðskiptavinur 

 Eignir - Bókun, Fjárhagur 

 Birgðir - fæ rslubók – leiðrétting 

 Birgðir - fæ rslubók – uppskrift 

 Birgðir - fæ rslubók – talningu 

 Birgðir - fæ rslubók – flytja 

 Birgðir - fæ rslubók – fæ rslu 

 Kostnaðarútreiknings – MRP 

 Framleiðsla - Vinnsluspjald 

 Framleiðsla - Tiltektarlisti 

 Framleiðsla - Tilkynna tilbú ið  

 Framleiðsla - Leiðarspjald 

 Innkaupapöntun - Reikningur, Fjárhagur 

 Innkaupapöntun - Kreditnóta, Lánardrottnar 

 Innkaupapöntun - Reikningur, Fjárhagur 

 Innkaupapöntun - Reikningur, Lánardrottinn 

 Innkaupapöntun - innhreyfingarskjal afurða, fjárhagur 

 Innkaupapöntun - staðfesting innkaupapöntunar, fjárhagur 

 Sölupöntun - Kreditnóta, Viðskiptavinir 

 Sölupöntun - kreditnóta, fjárhagur 

 Sölupöntun - Reikningur, Viðskiptavinur 

 Sölupöntun - Reikningur, Fjárhagur 

 Sölupöntun - Fylgiseðill, Fjárhagur 

 Sölupöntun - staðgreiðsla 

 Sölupöntun - greiðsla, lánardrottinn 

 

Þessi aðgerð er í eftirfarandi löndum og svæ ðum: 

 Kína 

 Indland 

 Japan 

 Tékkland 

 Eistland 

 Ungverjaland 

 Litháen 

 Lettland 
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 Pólland 

 Rússneska sambandsríkið  

 Brasilía 

Fyrir framework nýja flytja 

inn gengi 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

Fyrirliggjandi gengi flytja inn aðgerðir sem voru tiltæ kir fyrir mismunandi 

löndum/svæ ðum, þar á meðal rússland og Eastern evrópa, hafa verið steypa 

saman hafa verið settar inn fyrir framework og flytja inn gengi aðgerðir er tiltæ kt. 

 

nýja veitur hæ gt er að bæ ta við eða # í C X + + og notað rammanum. Hæ gt er að 

skilgreina aðili fyrir innflutning gengi gjaldmiðla og flytja inn reglulega þæ r gengi 

milli gjaldmiðla af pairs. 

Birtir aðallykilinn samnýtt 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2, sömu bókhaldslyklum er unnt að samnýta 

á lögaðila er listi yfir aðallykla innan bókhaldslykils getur verið mismunandi 

lykilskipulag. fleiri en ein lykilskipulag er hæ gt að tengja hvern lögaðila. fjárhagi 

Uppfæ rir eru tiltæ kar fyrir 

fjárhagsskýrslur. 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

Skýrslur sem birta bókhaldsgjaldmiðill upphæ ðir fæ rslugjaldmiðill upphæ ðir og 

skýrslugjaldmiðli upphæ ðir hafa verið uppfæ rð til að birta þæ r upphæ ðir bæ ði 

í debet - og kredit - dálkunum en ekki bara einn dálkur. 

Skilgreina endurtekna 

tímasetja runuvinnslu til að 

hreinsa innkaup uppsöfnun 

fyrir innhreyfingarskjal afurða 

upprunaskjöl. 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

hæ gt er að skilgreina hvenæ r og hvar á að keyra innkaupin uppsöfnun hreinsa 

vinnslu. Endurtekna tímasetja runuvinnslu til að hreinsa innkaup uppsöfnun fyrir 

innhreyfingarskjal afurða upprunaskjöl verða settir upp fyrir hvern lögaðila. Hæ gt 

er að skilgreina keyrsluna til að tilgreina hversu mörg undirrunu verk keyrslan 

getur nota við vinnslu hlutmengi innhreyfingarskjals afurða upprunaskjöl með 

bókhaldstilvik gerð Lokið  og stöðu bókhaldstilvik Byrjað . 

Fjárhag stöður eru uppfæ rð 

þegar ferli þarf stöðu. 

 

 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

fjárhag stöður ekki lengur að uppfæ ra í bókunarferlinu. í staðinn, fjárhagur stöður 

verða uppfæ rð ir í hvert sinn ferli þarf stöðu. Ef verið er að nota teningum sem 

treysta fjárhag um uppfæ rða stöður, verður að smella á Uppfæ ra stö ð ur 

hnappinn í Samstæ ð ur fjá rhagsvídda áður en farið er teningsgögnin. Til að auka 

afköst við bókun er hæ gt að raða keyrsla fleiri uppfæ ra stöður eins og oft 

á tveggja klukkustundum. þegar stöður þarf á að reikna er aðeins tvo tíma ‘ 

verðmæ ti gagna hefur sem á að reikna. 

þýðingum tungumáls fyrir 

heiti aðallykils og 

fjárhagsvíddarinnar lýsing 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

Má fæ ra inn fyrir afurðaskilgreiningu fyrir heiti aðallykils og fjárhagsvídda venju. 

gildislýsing 
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Vsk - breytingar fyrir 

reikninga lánardrottins 

í eyðublaðs 

lánardrottinsreiknings 

hæ gt er að nota nýtt fæ ribreytu til að viðhalda vsk - upplýsingar frá lánardrottni, 

annað hvort í gegnum þjónustu eða í gegnum handvirkan innslátt byggt 

á pappírsreikning frá lánardrottni. Annars ú treiknuðum virð isaukaskatti 

upplýsingar gæ tu hnekkja raunverulegar upphæ ðir í sumum tilvikum.  

 banka, á æ tlun er að  og eignir  

Banka, á æ tlun samræ mis og eignaað gerð ir 

Hvað a eftir 
verklagsreglum 

við komandi ný ja 
fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Flytja ú t kreditbréf nú  er hæ gt að merkja sö lupöntun fyrir greiðslu með því að nota kreditbréfs eða 

innflutningsbréf. Hæ gt er að uppfæ ra kreditbréfs og innflutningsbréf upplýsingar, 

bóka samsvarandi fylgiseðli og ú thluta afhendingunni númeri. Einnig er hæ gt að 

tilgreina sem skjölin hafa verið sendar, jafna greiðslu, og mynda sjóðsstreymisspá 

fyrir sölupöntun.  

Á byrgðarbréf ábyrgðarbréfi sem er undertaking af fjármálastofnun (guarantor), t. d. banki, til að 

borga umsömdum kröfum upphæ ð á annan einstakling (rétthafi) ef 

fjármálastofnun ‘ viðskiptavini (sjálfgildi) principal á skuld eða á að þeir verða að 

rétthafa. Rétthafa verður festa notandanum guaranteed upphæ ðina úr reitnum 

Ú trunnið áður en guarantor fyrir ábyrgðarbréf. Til að eyða samning er rétthafa 

sendir upprunalegu ábyrgðarbréf banka áður en bókstafurinn eftir verklagsreglum 

viðkomandi lokadagsetningu. ábyrgðarbréf er nontransferable og á einungis við 

um rétthafa sem er með í tryggja samræ mda samninginn. Það er gagnlegt 

viðskiptamenn gera eftirfarandi:  

 búa til rétt fæ rslur og ú tiloka handvirkan innslátt.  

 mynda skýrslu sem inniheldur bankaaðgerðir og nýting. aðgerðir þessara  

 skrá og peningalegt nonmonetary og rekja fæ rslur sem tengjast 

ábyrgðarbréf stöðu.  

 skrá ábyrgðarbréf hennar og rekja ferli lokadag og stöðu.  

Flytja inn kreditbréf og 

innflutning safna 

nú er hæ gt að merkja innkaupapöntun fyrir greiðslu með því að nota kreditbréfs 

eða innflutningsbréf. Síðan er hæ gt að gera eftirfarandi:  

 Stofna, eða eyða skýrsluaðgerðir bankaaðstöðusamning. 

 Uppfæ ra og lagfæ ra kreditbréf eða innflutningsbréf upplýsingar og 
tryggingar. um ráðgjöf fyrir 

 Prenta beiðnir um banka til að senda kreditbréf og sæ kja 
sendingarupplýsingar. 

 Senda vátrygging beiðni athugasemdir við lánardrottna. 

 Skrá kreditbréf eða innflutningsbréf breytingar og tryggingar reikninga. 

 Skrá og ráðstafa kreditbréfs. framlegð 

 Fá afhendingar, uppfæ ra greiðslutilkynningin og gefa til kynna. 
guarantees sendingu 
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 Skrá fylgiseðla og bóka og greiða reikninga. 

 Skoða kreditbréfs. skýrslur 

Setja upp banki fyrirtæ kis 

sem óvirk 

 hæ gt er að setja upp banki fyrirtæ kis sem óvirk fyrir allar fæ rslur eða fyrir nýjar 

fæ rslur. Einnig er hæ gt að setja dagsetningin þegar banki fyrirtæ kis verður óvirkt 

fyrir nýjar fæ rslur og hvenæ r kerfið verður virk aftur. Þegar bankinn er óvirkur 

fyrir allar fæ rslur, engar fæ rslur eru heimilaðar fyrir þeim banka. 

Fjárhagsáæ tlunarstýringu 

tengt fæ rslu almennrar 

fæ rslubókar 

ef verið er að nota fjárhagsáæ tlunarstýringu mun hæ gt er að staðfesta ú tgjöldum 

á grundvelli samþykkt fæ rslur. Hæ gt að tilgreina að hver kaup eða áæ tlaðan 

innkaup eru villuleitaður við vinnslu til að tryggja að hún fer ekki framúr tiltæ kt 

fjármagn fjárhagsáæ tlunar. Hæ gt er að nota fjárhagsáæ tlunarstýringu fyrir 

daglega, ú thlutuninni og kostnað verks. fæ rslubókargerðir lykil Reikningur 

lánardrottins og fæ rslubók fyrir samþykkisbók fyrir reikninga lánardrottins getur 

einnig verið hluti af fjárhagsáæ tlunarstýringu. Ef verið er að nota 

fjárhagsáæ tlunarstýringu fyrir kostnaðarlykla er að heimilaða notendur getur 

hnekkt með því að tiltæ ka fjárhagsáæ tlun fjármagn er flutt ú r öðrum reikninga. 

þæ r notendur geta einnig hafna innkaup.  

Stæ kkuð fjárhagsáæ tlun sérstilla hvernig áæ tlunarfæ rslur eru fluttar úr öðrum kerfum. Nota nýja gátreiti 

í fæ ribreytum fjárhagsáæ tlunar skjámynd til að tilgreina hvort fæ rslur 

fjárhagsáæ tlunarskráar sem eru stofnaðar úr milli - kerfi flytja hafa drög eða 

stöðuna lokið þegar þæ r eru fyrst stofnuð. Einnig er auðveldara að auðkenna 

nýlega fluttar fæ rslur í fjárhagsáæ tlunarskrá á fæ rslu fjárhagsáæ tlunarskráar 

skjámynd því ef gerð fjárhagsáæ tlunar sem er svipuð til uppruna síns. Til dæ mis 

fæ rslur fjárhagsáæ tlunarskráar sem eru stofnaðar eftir eignalínu flutning 

fjárhagsáæ tlunar hafa fjárhagsáæ tlunargerðina eignir.  

Tryggja að innkaup eru ekki 

yfir áæ tlanir samþykkt 

fjárhagsáæ tlunarstýringu gerir kleift að villuleita samþykkt á grundvelli ú tgjö ldum 

fæ rslur. Hæ gt að tilgreina að hver kaup eða áæ tlaðar innkaupa - verður að vera 

villuleitaður við vinnslu til að tryggja að hún fer ekki framúr tiltæ kt fjármagn 

fjárhagsáæ tlunar. Hæ gt er að verifications fjárhagsáæ tlun framkvæ md sjálfvirkt, 

annað hvort þegar innkaupapöntunarlínurnar eru fæ rðar inn eða þegar 

innkaupapöntun er staðfest.  

Nýjar skýrslur til að skoða og 

afmarka upplýsingar um 

fjárhagsáæ tlun 

skýrslu um upplýsingar fjárhagsáæ tlunar sýnir allar fæ rslu fjárhagsáæ tlunarskráar 

eftir fjárhagsáæ tlunargerð, með samtölum eftir gerð. Hæ gt er að setja síu 

á skýrsluna með endurskoðuðum líkan dagsetningarsvið vídd og stöðu. Sem 

skýrsla um tiltæ kt fjármagn úr fjárhagsáæ tlun sýnir heildarupphæ ð þess sem er 

í hverja áæ tlun fyrir valda víddir og tímabil. Hæ gt er að setja síu á skýrsluna með 

endurskoðuðum líkan dagsetningarsvið og víddaráherslu. Raun eða áæ tlun skýrsla 

ber saman upphæ ðum fjárhagsáæ tlana með. raunstöður Hæ gt er að setja síu 

á skýrsluna með endurskoðuðum líkan vídd, dagsetningarbil, víddaráherslu.  

Fjárhagsáæ tlanir ú r breytinga 

í fæ rslur 

fjárhagsáæ tlunarskráar 

fjárhagsáæ tlanir hafa verið settir með fæ rslur fjárhagsáæ tlunarskráar. Hæ gt er að 

nota fæ rslur fjárhagsáæ tlunarskráar eru fæ rðar inn áæ tlunarupphæ ðir fyrir víddir 

sem eru skilgreindar fyrir fjárhagsáæ tlun. Hæ gt að flokka fæ rslur 

fjárhagsáæ tlunarskráar með endurskoðuðum, t. d. breytingar flutningum og 

upprunalega fjárhagsáæ tlun, þannig að hæ gt er að að átta sig á venslum. breyta 

áæ tlun Fjárhagsáæ tlun fæ rslur eru sjálfkrafa breytt í fæ rslur 

fjárhagsáæ tlunarskráar.  
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Samþæ tt 

fjárhagsáæ tlunarstýringar 

með viðskiptaskuldir 

ef verið er að nota fjárhagsáæ tlunarstýringu mun hver kaup eða áæ tlaðan innkaup 

eru villuleitaður við vinnslu til að tryggja að hún fer ekki framúr tiltæ kt fjármagn 

fjárhagsáæ tlunar. þegar innkaup eru gerð með reikningi lánardrottins, áæ tlunum 

frátekningar eru losuð fyrir áæ tlunina dreifingarinnar reikninga á innkaupapöntun. 

Reikningur lánardrottins dreifingu reikninga og upphæ ðir eru gildar til að ákvarða 

hvort fjárhagsáæ tlunarfjármagn tiltæ kt. Ef fjárhagsáæ tlun hafi heppnast, Á æ tlun 

rakning fæ rslur með tegund raunverulegrar ú tgjöld eru stofnaðar. Allt kostnaður 

reikningslínu lánardrottinsins er metið  þar með talið skatta eða gjöld. Dagsetning 

á reikningslínu lánardrottins tengist viðeigandi fjárhagstímabil og bil 

fjárhagsáæ tlunar til að ákvarða áæ tlunartímabilinu fyrir villuleit.  

Verkflæ ði fjárhagsáæ tlunar Þegar settur er upp fara yfir verkflæ ði er hæ gt að tengja verkflæ ð i með 

fjárhagsáæ tlunarkóða til að krefjast fæ rslur fjárhagsáæ tlunarskráar eru nota 

endurskoðunarferli. þegar tilgreind fjárhagsáæ tlunarkóða er notuð 

í fjárhagsáæ tlun dagbókarfæ rsla er endurskoðunarferli er áskilið. Hæ gt er að 

skilgreina skilyrtar yrðingar fyrir yfirferðarferlið til að ákvarða hvort fæ rslur 

í fjárhagsáæ tlunarskrá voru handvirkt eða sjálfvirkt. fara yfir og staðfesta Ef verið 

er að nota fjárhagsáæ tlunarstýringu er hæ gt að setja upp verkflæ ði svo að verki 

fjárhagsáæ tlunarstjóra getur samþykkt fæ rslur fjárhagsáæ tlunarskráar. Hverja 

áæ tlun í lykilfæ rslu fæ rslu fjárhagsáæ tlunarskráar getur haft sinn eigin. 

endurskoðunarferlinu Einnig er hæ gt að setja upp reglur sem eru óháð sérhverri 

fara yfir ferli. Til dæ mis er hæ gt að setja upp flutningsreglur fjárhagsáæ tlunar til 

að leyfa flutning á fjármagn úr fjárhagsáæ tlun á milli aðeins hlutmengi. deilda Ef 

flutningsreglur fjárhagsáæ tlunar eru brotnar fæ rslur fjárhagsáæ tlunarskráar hæ gt 

er að sem úthlutað er á tiltekinn notanda til samþykktar.  

Fjárhagsáæ tlunar - og 

fjárhagsáæ tlunarstýringar 

hæ gt er að setja upp áæ tlanir og skilgreina fjárhagsáæ tlunarstýringar samkvæ mt 

fjárhag skv. lögaðila. Fjárhag veitir bókhaldslykilinn, bókhalds og skýrslugerð 

gjaldmiðlum og fjárhagsdagatalinu. Hæ gt er að tilgreina hvaða víddir ú r 

bókhaldslyklunum sem eru tiltæ kar fyrir fjárhagsáæ tlunar - og 

fjárhagsáæ tlunarstýringu. Hæ gt er að skilgreina fjárhagsáæ tlunarbil, tímabil 

fjárhagsáæ tlunar, mörk fjárhagsáæ tlunar, Á æ tlun stjórnendur eininga 

fjárhagsáæ tlunarflokka og ú treikningur sem notaður er til að leita að tiltæ ka 

fjárhagsáæ tlun inneign. Tiltæ kt fjármagn úr fjárhagsáæ tlun hæ gt er að sannprófað 

þegar upprunaskjalslínunni vörur og bókhaldsdagbæ kur eru fæ rðar inn.  

Nota bókunarskilgreiningar 

fyrir fæ rslur 

í fjárhagsáæ tlunarskrá 

hæ gt er að stofna bókunarskilgreiningar fyrir fæ rslur í fjárhagsáæ tlunarskrá og 

nota þæ r skilgreiningum þegar bú ið til fjárhagsfæ rslur fæ rslur 

í fjárhagsáæ tlunarskrá voru bókuð. Þetta hjálpar til við að gera bókun mun 

hraðvirkari og skilvirkari þar sem hæ gt er að bóka á marga reikninga án öðrum 

gera handvirkt.  

Leiðsagnarforriti fyrir 

innflutning og vörpun fyrir 

samræ mismiðstöð  

Hæ gt er að nota leiðsagnarforriti fyrir innflutning og vörpun til að flytja inn innri 

stýrir inn í samræ mismiðstöð ina úr fyrirliggjandi, preformatted stýringarfylkis töflu 

sem fyrirtæ ki þ itt notar. 

Stjórna sjá lfgefin safninu fyrir 

samræ missvæ ði 

vinnubók sem er lengra en 120 algeng samræ mi stýrir er nú tiltæ k 

í samræ missvæ ði í Enterprise Portal. Hæ gt er að skoða þessar safninu þegar er 

handfæ rt í stýrir samræ missvæ ði eða forðayfirlitið sem safninu upprunaskrá fyrir 

innflutning stýrir í samræ missvæ ði. 
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Fjarlæ gja samræ missvæ ði 

tengla í skýrslur sem krefjast 

inntaksfæ ribreytur 

Eftirfarandi tenglar hefur verið dreginn frá samræ missvæ ði: 

 Rakning viðvarana 

 Uppsetning viðvarana 

 Uppsetning gagnagrunnskladda 

 Heimildir hluta 

 Notendaheimildir 

 Rakning verkflæ ðis 

 Verkflæ ðistilvik eftir stöðu 

Innri stýring page usability 

viðbæ tur 

fjö lda usability viðbæ tur hefur verið bæ tt við við innri stýrir síðu í Enterprise 

Portal. Til dæ mis, forskoða upplýsingar birtast í FactBoxes fyrir hvert skjal sem er 

valinn. Hæ gt er að breyta síðunni skoða til að velja að skjölum sem standast 

ákveðin skilyrðum svo sem skjöl sem eru einungis ú thlutað til notanda eða skjöl 

sem hafa ekki verið ræ st. Tákn eru birta á næ stu hvert skjal til að hjálpa til við að 

finna sniðmátið sem var notað til að stofna hverju skjali. Einnig nýja 

samhengisvalmyndinni auðveldar að bæ ta við, breyta og eyða skjö lum 

í trjáyfirlitinu innra eftirlits. 

Aðgerðarrúðu í síður 

samræ missvæ ði 

Innri stýringar og gagnagrunnskladda síðum á fyrir samræ mi svæ ði eru uppfæ rður 

til að nota staðlaður fjárhagur í Microsoft Dynamics AX. listasíðuaðgerðarúður 

Fara yfir sjá lfkrafa fyrir 

viðskiptaskjöl brot á reglum 

nú er hæ gt að fara yfir sjá lfkrafa fyrir viðskiptaskjöl brot á reglum sem kalla á eða 

skoða endurskoðun. Fyrir vikið þarf að stjórna þæ r á skilvirkan hátt hæ gt 

adherence á við regluna og koma í veg fyrir að fraud. 

Flytja eignir á milli 

birgðageymslna fæ st með, 

fjármagn forritum og deildir 

hæ gt er að flytja eignir milli fjárhagsvíddir er, s. s. staðsetningum, fjármagn 

forritum og deildir. Fyrir hverja millifæ rslu stendur er liðna er stofnuð sem 

inniheldur fæ rslu (millifæ rsla) og upphæ ð við fæ rslunnar. Hæ gt er að skoða eldri 

upplýsingar í eignir skjámynd. Þessi skjámynd veitir skýrt skrá yfir eign flutningum 

sem nauðsynleg eru fyrir efra -. eignir gildi  

 

Hæ gt er að í staðinn notið þessa rakningu og aðferð að breyta fjárhagsvíddir er 

í virð islíkani skjámynd til að breyta fjárhagsvíddirnar fyrir eign, þar sem ekki þarf 

að halda liðna skrá breytingar þegar ekkert skrá yfir flytja upplýsingar er þörf. 

Verkþáttarkóði eignar, 

eiginleika flokk og 

fyrirtæ kiseiningu eigindir 

tiltæ kir fyrir eignir 

sum fyrirtæ ki verður rekja eignir á mög nákvæ man hátt, bæ ði fyrir eða eftir 

specialized til samræ mis við. reglum opinberar bæ tur Hæ gt er að rekja eignum 

með því að nota nýja þremur eiginleikum: Verkþáttarkóði eignar, eiginleika flokk 

og fyrirtæ kiseiningu. Þegar bú ið er að stofna eigindirnar í uppsetninga skjámynda 

er hæ gt að ú thluta þeim til eigna í eignir skjámynd.  

Nýja SQL Server Reporting 

Services - skýrslur fyrir eignir 

hæ gt er að nota efnislegar fyrir sem birgðablöð til að greina og fá lista yfir eignir. 

á skýrslu eigna sem skipta á ú t birtir eignir vegna sem á að skipta ú t á grundvelli 

dagsetningar skiptivöru eignina. 

Stofna og samþykkja 

áæ tlanir fjárhagsáæ tlunar 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

hæ gt er að nota gerð fjárhagsáæ tlunar í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 að gera 

eftirfarandi: Stofna grunn fjárhagsáæ tlunar; Ú tbúa og meta; áæ tlanir 

fjárhagsáæ tlunar Samþykkja eða endurskoða; áæ tlanir fjárhagsáæ tlunar Og bú ið 

til samþykktrar fjárhagsáæ tlunar sem á að nota með fjárhagsáæ tlunarstýringu. 

Gerð fjárhagsáæ tlunar er skilgreinanleg, styður sveigjanlegt bókhaldslykil og 

víddir, venja skilgreinir, afbrigði vinnslu verkflæ ð is, og notkun á Microsoft Excel til 

að meta kostnað til að stofna dæ mi, og hún veitir staðlaðar skýrslur og greiningu 

teningnum.  
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Endurbæ tur að almennum 

opinbera 

hlutverkamiðstöðvar efni og 

viðskiptagreindar 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

eftirfarandi opinbera hlutverkamiðstöðvar voru uppfæ rð: Innheimtustjóri, fjármál, 

bókhalds forstjóra Manager og. bókhaldara Uppfæ rslurnar taka með nýja leið til að 

flokkunar á hlutverkamiðstöðvar af þeirri tegund: hlutverks Stefnumótandi, eða 

Tactical. aðgerðar Mitt hlutverk afkastavísa afkastavísa fyrirtæ kis og nú er hæ gt 

að auðvelt að breytt og þeim nú möguleiki á að skýrslu frávik og prósenta af. 

mæ lingar markmiðs Línurit endurbæ tt var myndun og fyrirtæ ki til að  rekja vísi 

afköst spendable staða eftir fjármagns var bæ tt við . 

analysis fjárhagsáæ tlunar 

fyrirspurn (hið opinbera)  

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

, í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2, opinbera viðskiptavini mun möguleiki á að 

birta tekjur og útgjöld eftir fjárhagsvídd, með því að nota samsetningu fæ rslu 

fjárhagsáæ tlunarskráar, fjárhagur og fjárhagsáæ tlunarstýringar. gögn 

Endurskoðaðar fjárhagsáæ tlanir, raunveruleg ú tgjöld, fjárú thlutanir og áæ tlaðar 

fjárú thlutanir eru tiltæ kar, auk aðskilin sundurliðun þeirra yfirfæ rðar upphæ ðir 

með. Nákvæ mar fæ rslur hæ gt er að birta fyrir valda fjárhagsvídd fyrir hverja 

áæ tlaðar upphæ ð eins og upprunalegu fjárhagsáæ tlunina og endurskoðunum. 

 

Við skiptavinir 

Að gerð ir lá nardrottna 
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Magn á reikningi formerki 

verður að passa við pantað 

magn formerki 

merki reiknings magns í reikningi lánardrottins verður að vera í samræ mi við 
táknið af pantaðri magni á innkaupapöntuninni. í fyrri ú tgáfum þá væ ri hæ gt að 
fæ ra inn neikvæ tt reikningsmagninu svo að skrá skilin af vörunni. Til að veita 
bókhald betur getur Þetta er ekki lengur hæ gt. Þess í stað er hæ gt að gefa ú t 
kreditnótu fyrir innkaupapöntunarlínuna sem aðskilda innkaupapöntunarlínu (með 
öðrum orðum, innkaupapöntunarlínu með neikvæ ðu magni). 

Einingarverð grundvallaður 

á birgðakostnað verð uppfæ rt 

aðeins einu sinni fyrir 

reikning viðskiptavinar 

einingarverð á innkaupapöntun innan samstæ ðu og samstæ ðu - sölupöntuninni er 
uppfæ rður fyrir breytingum aðeins þegar fyrsti reikning viðskiptavinar fyrir 
samstæ ðusölupöntun er fæ rð inn. Uppfæ rsluna er aðeins gerður ef það er breyting 
í innkaupsverði verð í birgðum - og hún er sjálfkrafa. Ef síðari fæ rður er inn 
reikningur viðskiptavinar er einingaverð fyrir sem reikning viðskiptavinar er ekki 
vera frá kostnaðinum vörunnar. Því er innkaupapöntuninni innan samstæ ðunnar.  

Reiknings í viðskiptaskuldum 

töflubreytingarnar sjást 

í fyrri ú tgáfum, Ó bókaðar reikninga innkaupapantana sem voru fæ rðar inn 
í skjámyndinni bókun reiknings voru geymdir í sama taflna sem upplýsingar um 
uppfæ ra innkaupapantanir, komulista, og fylgiseðla. í þessari ú tgáfu, Ó bókaðar 
reikninga innkaupapantana sem eru nú kölluð lánardrottnareikninga, eru geymdar 
í sérstökum töflum. 

Reikningsjöfnun breytingar 

fyrir línuvörur sem finnast við 

og tegundir lýsingar 

er hæ gt að stemma reikningslínu sem er auðkennt með lýsingu og tegund við 
samsvarandi innkaupapöntunarlínu. í línu á innhreyfingarskjali afurða Þessi aðgerð 
er á grundvelli virkni sem nota til að fæ ra inn línur sem eru auðkenndar með 
lýsingu og tegund á innkaupapöntun, innhreyfingarskjal afurða og reikningur. 
Einnig er hæ gt að nota þessa aðgerð við innkaupastefnur sem eru úthlutaðar 
línuvörur sem finnast við og tegundir lýsingar. 
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Stofna reikninga lánardrottna 

og kreditnótur frá rafræ na 

reikninga 

nýja jöfnun samþæ ttingarramma kerfa (AIF) þ jónustunni VendVendInvoiceService 

stofnar lánardrottinsreikninga og kreditnótur frá reikninga sem berast rafræ nt. 

þ jónustu gerir einnig lánardrottna til að biðja um og sæ kja Ó bókaði reikningurinn 

upplýsingar í lánardrottnum.  

Fæ ra inn reikningslínur 

lánardrottins í eyðublaðs 

lánardrottinsreiknings sem 

eru ekki tengdar 

í innkaupapöntun 

er hæ gt að rita reikningslínur lánardrottins í eyðublaðs lánardrottinsreiknings, 
jafnvel ef línurnar eru ekki tengist innkaupapöntun. Sama lánardrottni reikningur 
getur falið í sér samsetningu af línum sem tengjast innkaupapöntunum og línur 
sem eru ekki tengdar á innkaupapantanir. Eftirfarandi eru dæ mi um reikningslínur 
lánardrottins sem eru ekki tengdar í innkaupapöntun:  

 dues áskrift 

 Conference tilvik skráningar 

 Catering services 

 Hreinsun services 
 

er hæ gt að rita reikningslínur lánardrottins sem ekki tengjast innkaupapöntun, og 
sem ekki stofna birgðafæ rslur. Hins vegar í birgðum eða inventoried línur eru ekki 
studd fyrir reikningslínur lánardrottins sem eru ekki tengdar í innkaupapöntun.  

reikningsjöfnun: Samtala 

verðs samsvarandi 

ef fæ ribreytan sem leyfir samtala verðs samsvarandi sem á að nota 
í fæ ribreytuskjámynd viðskiptaskulda er valinn er nettóupphæ ð reikningslínu plús 
á nettóupphæ ð við væ ntanlegum reikningslínur og áður bókaðar reikningslínur er 
borið saman við innkaupapöntunarlínu. Ef frávikið upphæ ð  í bókhaldsgjaldmiðli er 
meira en vikmörk prósenta verður upphæ ð, eða prósenta og upphæ ð fyrir samtala 
verðs samsvarandi, jöfnunarmisræ mi viðvörun er birt. Í afbrigði getur átt sér stað 
í aðstæ ðum þar sem uppfylla sérstaklega reikninga að hluta magn og verðvikmörk 
en þegar sameinaðir þau fara yfir tiltekinni prósentu eða verðgildinu eins og þau 
eru skilgreind í lögaðila. Samtala verðs vikmörk fyrir jöfnun hæ gt er að setja upp 
fyrir hvern lögaðila.  

reikningsjöfnun: Viðbæ tur 

samsvarandi gjalda 

ef valkostinn um notkun jöfnun gjalda er valinn í fæ ribreytuskjámynd 
viðskiptaskulda, gjöld á reikningi lánardrottins eru borin saman við með Á æ tluð 
gjöld úr innkaupapöntuninni. Ef frávikið er meira en vikmörk prósentu fyrir gjöld, 
jöfnunarmisræ mi vísir er sýndur. Vikmörk gjalda hæ gt er að setja upp fyrir hvert 
fyrirtæ ki eða fyrir einstakar gjaldakóða.  

reikningsjöfnun: 

Heildarupphæ ð reiknings 

samsvarandi 

samtölur reiknings í reikningi lánardrottins eru í samanburði við væ ntanlega 
samtölur á grundvelli innkaupapöntunarupplýsingar. Ef frávikið er meira en 
vikmörk prósentu fyrir heildarupphæ ð reiknings samsvarandi, jöfnunarmisræ mi 
vísir er sýndur. Heildarupphæ ð reiknings vikmörk fyrir jöfnun hæ gt er að setja upp 
fyrir hvern lögaðila eða fyrir einum lánardrottni.  

Verkflæ ði ú rvinnslu reikning 

lánardrottins 

með því að nota tvæ r nýjar verkflæ ðisgerðir, og VendProcessInvoice 

VendProcessInvoiceLine geta notendur stofna notandaskilgreint verkflæ ð i fyrir 

reikninga lánardrottna sem eru venjulega fæ rðar inn í eyðublaðs 

lánardrottinsreiknings og öðrum skjámyndum sem hafa InvoiceInfo * töflur og 

gagnagjafa. Verkflæ ð isferlið starfar á gögnum sem eru flutt inn í InvoiceInfo * 

töflur og er hæ gt að nota í líkan vinnslu skref fyrir reikninga lánardrottins. 

Verkflæ ðisgerð inniheldur eftirfarandi hluta:  

 Samþykktar einingar til að stofna samþykktar verk. 

 Verk einingu til notkunar í að ljúka og leiðréttingu 
á lánardrottnareikninga. 

 Sjálfvirk verk sem hæ gt er að keyra án hana í forritun, inngripi notanda 

valinn til að framkvæ ma villuleit og bóka reikninga lánardrottins. 
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reikning lánardrottins, þar á meðal villuleit eru framkvæ mdar, samsvarandi þegar 

hana í forritun verkflæ ði er keyrð. Nota þeim eftirlitsmöguleikum viðeigandi 

lánardrottna fæ ribreytustillingunum.  

 

öryggi er notuð til að ákvarða behaviors sem eru studdar meðan reikningur 

lánardrottins er með virkt verkflæ ð istilvik sem tengjast honum.  

 

Staðlaða Microsoft Dynamics AX verkflæ ðisskipulags vegna stofnunar verkflæ ð i af 

notendum er á keyrslutíma behaviors í tengdri verkflæ ð istilvik og stofnun 

verkflæ ðissaga er notuð. 

reikningsjöfnun: 

Línujöfnunarreglu (tvíhliða og 

þríhliða) 

línujöfnunarreglu sem er hæ gt að stilla þannig að hann þríhliða (samsvarandi ber 

saman reikningurinn, innkaupapöntunum og innhreyfingarskjal afurða), tvíhliða 

(samsvarandi ber saman reikningnum og innkaupapöntuninni), eða ekki krafist 

(jöfnun einingarverðs og samtölur verðs samsvarandi eru ekki framkvæ md). 

Línujöfnunarreglu sem hæ gt er að setja upp fyrir hvern lögaðila og fyrir vörur, 

lánardrottna eða vöru og lánardrottinssamsetningar. 

Reikningsjöfnun verk fyrir 

verkflæ ði 

reikningsjöfnun er nú  tiltæ kar sem verkflæ ð isverk sem hæ gt er að framkvæ ma. 

Verkflæ ðið geti að ræ sa byggt á Microsoft Dynamics AX, viðskiptatilvik, eins og 

þegar nýjar fæ rslur eru stofnaðar með reikningsþjónustu lánardrottna.  

 

lánardrottnagáttar flytja inn aðstæ ður og í aðstæ ður sem reikningar lánardrottna 

eru unnin án notanda. eru studdar inngripi í Microsoft Dynamics AX 2009, 

reikningsjöfnun framkvæ md sjálfvirkt gegnum notendaviðmótið þegar 

reikningurinn var stofnaður, breytt eða sótt. Nýja verk nota sama undirliggjandi 

reglum sem notendaviðmótinu notar til að beita reikningsjöfnun.  

Fæ ra inn reikninga 

lánardrottna sem ekki eru 

fyrir innkaupapöntun 

í eyðublaðs 

lánardrottinsreiknings 

Reikningshaus svæ ði hafa verið bæ tt við eyðublaðs lánardrottinsreiknings þannig 

að hæ gt er að nota þessa skjámynd til að fæ ra inn tegund sem byggja 

reikningslínu sem er ekki tengist innkaupapöntun á reikningi. 

Fyrirframdagsettar ávísanir hæ gt er að ú thluta og taka á ávísun ávísanir með dagsetningu í framtíðinni, líka 

þekkt sem fyrirframdagsettar ávísanir. Þetta er sameiginlega business háttur við 

asíu, afríku og margar annars staðar í heiminum. Mörg fyrirtæ ki með ávísunum og 

fyrsta þýð ir að hringja og taka við greiðslum.  

hæ gt er að stofna fyrirframdagsettar ávísanir í greiðslubókum í bæ ði 

viðskiptavinum og lánardrottnum. Fyrirframdagsettar ávísanir nota staðlaða 

Microsoft Dynamics AX aðgerðir, þar á meðal greiðslubókum fjárhagsvíddir er, 

prentskoðun miðlæ gar greiðslur, og eru bankaviðskiptum.  

fyrirframdagsettar ávísanir eru ekki teknar með lagalegt í tilteknum hlutum 

stöðum í heiminum, þar á meðal suðaustur asíu, Á stralíu og nýsjálenskur en enn 

stundum eru notuð í þessum löndum/ svæ ðum sem fyrirtæ ki. venju Til að 

bregðast við þessum business venju meðan farið eftir lagaákvæ ðum um fatlaða 

viðeigandi lögum er hæ gt að velja hvort athuga upphæ ð munu endurspeglast 

í bókhald bæ kur þar til þeim tíma sem. maturity Ef fjárhagsbókun fyrir 

fyrirframdagsettar ávísanir Þá eru tékkinn er skráðar fyrir fæ rslu - halda markmið, 

og fjárhagsfæ rslu fer einungis fram þegar gjalddagi ávísunarinnar er náð.  

Skjámyndir fyrir endurbæ tt 

stofnað og bókað reikninga 

Skjámyndir fyrir stofnað og bókað reikninga eru auðveldara að skilja og nota og 

nú er hæ gt að fæ ra inn allar nauðsynlegar upplýsingar í einni skjámynd. 
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Staðfesta innhreyfingu W - 

9 skjámyndir frá 

lánardrottnum 

áður en það bókar á fylgiskjal er hæ gt að kanna hvort lánardrottinn hafi lagt fram 

W - 9 eyðublað. Ef lánardrottinn hefur ekki lagt fram W - 9 eyðublað er hæ gt að 

bið skjalið bíða þar fyrir eyðublað berst frá lánardrottni. 

Fyrirframgreiðsla 

á reikningum lánardrottna 

þegar þörf er á að greiða lánardrottnum áður en vörur eru afhentar eða 

þjónustuuppskrift er framkvæ md er hæ gt er að búa til reikningslínu lánardrottins 

sem miðast við tegund og upphæ ðina sem þarf að greidd fyrirfram. Hæ gt er að 

staðfesta upphæ ð fyrirframgreiðsla sem er á reikning lánardrottins á móti upphæ ð 

sem taldar eru upp á innkaupapöntun. Einnig er hæ gt að nota reikning 

lánardrottins fyrir fyrirframgreiðsla á lánardrottin reikningur fyrir vörur eða 

þjónustu.  

Sjálfsafgreiðsla lánardrottins lánardrottna geta stofnað og breyta reikninga sína beint úr sjálfsafgreiðslugátt 

lánardrottins í Enterprise Portal. Lánardrottna geti stofnað reikning 

í innkaupapöntun, eða þæ r geta stofna reikning og bæ ta innkaupapöntun til 

að það. 

Bæ ta við opna 

innkaupapantanir og 

innkaupapantanalínur við 

reikning 

hæ gt er að nota sæ kja innkaupapantanir skjámynd til að stofna einn reikning fyrir 

valdar innkaupapantanir og innkaupapantanalínur. í lista í sæ kja innkaupapantanir 

skjámynd er hæ gt að velja opnar innkaupapantanir og línur sem á að sameina 

á sama reikningi.  

Bæ tt skjámyndir til að stofna 

og bóka reikninga 

innkaupapöntunum, 

komulistum, og fylgiseðla 

fyrir skjámyndir stofnað og bókað reikninga innkaupapöntunum, komulistum, og 

fylgiseðlar auðveldara að skilja og nota. Fyrir hverja skjalagerð, nú  er hæ gt að 

fæ ra inn allar nauðsynlegar upplýsingar í einni skjámynd. 

Stofna greiðslu 

reikningaflokka og greiða 

flokk reikninga með því að 

nota sömu greiðslu 

Hæ gt er að flokka reikninga af algengur kóði þannig að ef reikningur 

í greiðsluflokknum er greiddur er aðra reikninga í flokknum eru í sömu greiðslu. 

Prenta afrit af greiðslum sem 

nonnegotiable ávísanir 

hæ gt að prenta afrit af greiðslum, þ. m. t. ávísunum, eigin víxla, og rafræ nar 

greiðslur. Greiðsluna sem eru prentaðar afritar nonnegotiable ávísanir.  

Setja upp fyrirframkvittanir 

til að villuleita viðskiptavina 

og lánardrottna 

kortamillifæ rslu fyrir 

bankareikninga 

nú er hæ gt að setja upp fyrirframkvittanir fyrir viðskiptavin og bankareikninga 

lánardrottins fyrir rafræ nn peningaflutningur (EFT). Fyrir rafræ nar greiðslur, banka 

nota fyrirframkvittanir til að sannprófa nákvæ mni reikningsgagna, svo sem 

leiðarnúmer og reikningsnúmer. 

Setja lánardrottna í bið 

greiðslur 

hæ gt er að setja lánardrottna greiðslur í bið fram að tilteknum útgáfudagsetningu, 

eða hæ gt er að setja þæ r í bið ekki með því að um óráðinn tíma tilgreina 

ú tgáfudegi. Hæ gt er að nota geymir til að stöðva greiðslur lánardrottna 

annaðhvort með því sem inniheldur allar greiðslur fyrir lánardrottinn eða með því 

að sem inniheldur greiðslu allra valda reikningnum. Þegar gengið er frá greiðslu 

bið, hæ gt er að koma í veg fyrir samþykktri reikning frá stofnun greiðslunni þar til 

ú tgáfudagsetningu, ef slíkt er tilgreint.  

Skipuleggja reikninga í flokka 

fyrir meðhöndlun sótt er og 

einfaldari 

nú  er hæ gt að flokka reikninga af algengur kóði, þannig að ekki þurfi að nota 

nákvæ m fyrirspurn til að geta sótt setja samskonar reikninga. Þegar reikningurinn 

hafa verið sóttar flokk er hæ gt að auðveldlega hæ gt að bóka allar þeirra reikninga 

samtímis.  

Bæ ta við opna 

innkaupapantanir og 

innkaupapantanalínur við 

reikning 

hæ gt er að nota sæ kja innkaupapantanir skjámynd til að stofna einn reikning fyrir 

valdar innkaupapantanir og innkaupapantanalínur. í lista í sæ kja innkaupapantanir 

skjámynd er hæ gt að velja opnar innkaupapantanir og línur sem á að sameina 

á sama reikningi.  
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Að gerð ir lá nardrottna 

Hvað a eftir 
verklagsreglum 

við komandi ný ja 

fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Búa til staðfesta 

innkaupapöntun fyrir 

lánardrottnainnkaup 

óáæ tlaðra (hið opinbera) 

í nánustu eða sérstakt circumstance má stofna pöntun sem circumvents 

dæ migerðum innkaupaferlið. Til dæ mis er hæ gt að heimila pöntun með einungis 

númerið í stað prenta. skjala innkaupapöntunar Hæ gt er að nota staðfesta til að 

rekja þessum innkaupapöntunar þessar óáæ tlaðra innkaup.  

Velja úr mörgum greiðslu 

aðsetur 

er hæ gt að velja úr mörgum greiðslu aðsetur fyrir fyrirtæ kið. Hæ gt er að nota 

sjálfgefnu greiðsluaðsetur fyrir tilteknir reikningar eða öðrum stað sem valin var 

fyrir reikning eða greiðslu. 

Samþykkja eða hafna úr 

lánardrottnareikninga svæ ði 

services vinnuafls 

Hæ gt er að nota vinnuafls services innan Enterprise Portal til að samþykkja eða 

hafna reikninga sem voru sendar í gegnum sjálfsafgreiðslugátt lánardrottins. 

Stofnun reikninga úr 

sjálfsafgreiðslugátt 

lánardrottins 

lánardrottna geta stofnað og breyta reikninga sína beint úr sjálfsafgreiðslugátt 

lánardrottins í Enterprise Portal. Lánardrottna geti stofnað reikning 

í innkaupapöntun eða fylgiseðil eða þæ r geti stofnað reikning og bæ ta 

innkaupapöntun til að það. 

Flytja innkaupapöntun 

fjárú thlutunar fæ rslur frá 

lokunarfjárhagsár yfir á nýja 

fjárhagsárið  

ef encumber innkaupapantanir er hæ gt að vinna árslokaskýrslu fæ rslur í almennan 

fjárhag og á móti fjárhagsáæ tlun frátektir við lok hvert fjárhagsár. þegar nýtt 

fjárhagsár er stofnuð er nýtt safn leiðréttingarfæ rslur er gerð  í rétt endurspegla 

fjárú thlutanir á nýju fjárhagsári. Þessar fæ rslur tryggja að innkaupapantanir er 

rétt sýndur á ársloka fjárhagsskýrslum.  

Stofna sveigjanlegar reglur 

fyrir reikninga lánardrottins 

viðskiptareglur fyrir reikningar lánardrottna eru. sveigjanlega fleiri nú  Hæ gt er að 

tryggja fyrirtæ kið reglur í öllum starfsemi, lögaðila staðbundnum leyfa en ennþá 

afbrigð i á grundvelli annarra skilyrðum svo sem gjaldmiðill og lands/ svæ ðis.  

Leiðrétta skatta 

í reikningslínu 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

Hæ gt er að leiðrétta reiknuðum skatti í reikningslínu áður en bókað er. 

Samþæ tta greiðslu dagatal til 

að stjórna gjalddaga fyrir 

greiðslur 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

nýja greiðslu dagatal í viðskiptavinum og lánardrottnum svæ ði kemur í stað 

svipaða virkni sem áður var aðeins tiltæ kur fyrir sumum löndum/ svæ ðum. 

Sameinaðir samræ mist reglum fyrir gjalddaga fer greiðslan dagatal gerir 

fyrirtæ kjum kleift að tilgreina ekki milli fyrirtæ kja daga fyrir löndum og svæ ðum, 

og aukalega frídaga á ríki og hérað; stig Eða fyrir nokkra aðra, t. d. ekki 

bankaviðskipti daga. Málefni er til að tryggja að gjalddaga fyrir greiðslur 

á lánardrottna - og reikningar viðskiptavina eru ekki stillt á. daga milli fyrirtæ kja 

þegar greiðsla gjaldfellur á ekki - virka dag er stjórna nýjan gjalddag verður 

dagsetningin í næ sta virka dag, annaðhvort á undan eða eftir sjá lfgefin dagsetning 

á grundvelli valdir kostir. Á  sama hátt er hæ gt að einnig nota gjalddaga 

í samsetningu með greiðslu dagatal til að tryggja að biðtími ú treikninga fyrir vaxta 

og gjalda fyrir greiðslur hefjast á næ sta virka dag. Aðgerðin til dæ mis má nota til 

að auka gjalddaga og greiðsludags í lánardrottna, til að forðast allar óáæ tlaðra 

vexti eða gjö ld fyrir seint greiðslur til lánardrottna og til að gera greiðsluvinnslu 

þar sem, gjalddaga í alltaf vinnslu dag.  
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Við skiptavinir 

Að gerð ir við skiptavina 

Hvað a eftir 

verklagsreglum 
við komandi ný ja 
fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Upplýsingar eru í fæ ti gíró 

á aðskildar blaðsíður 

sex skýrslur sem getur haft upplýsingar geta í fæ ti breytu hafa nú  upplýsingar í fæ ti 

á aðskildar blaðsíður. Þessar skýrslur taka viðskiptavininn með reikningsyfirlit - ytri, 

viðskiptavinir - innheimtubréf, vaxtanóta viðskiptavina, textareikningur, og 

reikningur viðskiptavinar, verkreikningnum.  

Kreditkortavinnslu 

viðbæ tur 

kreditkortavinnslu orðalistanum hefur verið breytt í fylgja tengilið i. í Microsoft 

Dynamics AX 2009 er hæ gt að samþykkja kreditkort til að taka frá upphæ ðina með 

bankann, og það svo heimila til að safna greiðslu. Núna er hugtakið „authorize― er 

notað til að taka frá upphæ ðina, og „sæ kja― er notað fyrir söfnun greiðsluna.  

Eftirfarandi viðbæ tur eru teknar með í kreditkortavinnslu: 

 Hæ gt er að nota hvaða gild gjaldmiðli sem greiðsluþjónustu styður. 

 Endurgreiðslur er hæ gt að vinna fyrir kreditnótur. 

 (heimildir áður þekkt sem eiga sér stað) bráðabirgðaheimildum sjálfkrafa 

fyrir eftirstöðvar pöntunarinnar þegar hlutaafhending er unnin. 

 Sannvottunargildi korts (CVV) getur að villuprófa hana. 

 aðsetursstaðfestingar er nú  studd. Gögn styðja er notað fyrir stig - 

2 (pöntunarhaus) og - 3 (pöntunarlínu) gögn. 

 Hæ gt er að vinna sölupöntun sem inniheldur, án geymslu kreditkortanúmer 

í Microsoft Dynamics AX. 

 Hæ gt er að senda vsk - kóða, viðskiptamaður og vsk - flokka í ytri umsókn 

með því að nota vefþjónustu. 

Margar reikning 

viðskiptavinar snið fyrir 

prentstýringar 

nú er hæ gt að tilgreina mismunandi snið fyrir reikninga viðskiptavina í uppsetningu 

prentstýringar. skjámynd Til dæ mis er hæ gt að nota eitt snið með viðskiptavinum en 

sérsnið ið snið tilteknum viðskiptamanni. Skýrslugerð venju verður að stofna forritari 

og bæ tt við AOT áður en hún er tiltæ k fyrir val í uppsetningu prentstýringar 

skjámynd.  

Stjórna söfn og safn agents kredit og safn stjórnendur geta nota nýtt central skoða til að stjórna söfn og safn. 

agents Hæ gt agents safn hefja innheimtuaðgerðinni stendur frá viðskiptavini listar 

sem eru myndaðar með safn fyrirframskilgreind. skilyrði Safn agents hæ gt að nota 

safnaskjámyndinni til að skipuleggja verktengt á tiltekinn viðskiptamann í orderly 

fashion til að framleiða mæ lanleg niðurstöður. Þeir geta einnig fylgjast með 

verkþáttum, svo sem að greiða símtöl, senda tölvupóst samskipti, og afkskrift 

fæ rslur og stjórna flokkum fæ rslna og verkþæ tti með því að ú thluta þeim til máli.  

Skilgreina stæ kkuð 

vaxtaútreikninga 

stæ kkaðar valkosti fyrir ú treikning á vöxtum gefa þann sveigjanleika að geta 

meðhöndla vexti sem eru einkvæ mir fyrir hvert fyrirtæ ki. Hæ gt er að nota stæ kkaða 

vexti skjámynd til að skilgreina hvaða sérstöku ú treikninga sem eru notaðir við að 

safna vexti hann og borga vexti fyrir margs konar dæ mi sem. kemur upp fyrirtæ kið  

í fyrri ú tgáfum, vexti gæ ti verið reiknaður aðeins eftir skv. fastri prósentu jöfnu með 

einfalt á degi eða á ja mánaða. tíðni Með viðbótar þeirra vaxta tekjur og 

vaxtagreiðslur flipa, hæ gt er að byggja á ú treikning á annað hvort hlutfall eða 

upphæ ð. í nýju afmarkanir flipa er hæ gt að sæ kja vexti hlutfall af hundraði eða 

upphæ ðir með því að skilgreina á auka röð þessi gildi í dagur, mánuður, eða 

upphæ ðarbil. Til dæ mis hæ gt er að fæ ra að vaxtaupphæ ð verði 5.00 USD hverja 15 

daga, fimm prósent Þriðja hvern mánuð eða tveir prósent fyrir hverja 1000.00 USD 

af stöðunni reiknings.  
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Að gerð ir við skiptavina 

Hvað a eftir 
verklagsreglum 

við komandi ný ja 

fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Stofna mismunandi 

vaxtaskilmálar fyrir 

mismunandi 

dagsetningasvið  

hæ gt er að stofna vaxtakóða launasviðum sem gilda á tilteknu dagsetningabili. 

Einnig er hæ gt að skilgreina breytingar við eiginleika, eins sem dagar í biðtíma sinn 

upphæ ðin, fjárhagslykil, eða ú treikningsaðferð fyrir framvirk dagsetning. Þetta 

tryggir að rétta setja vaxta eigindir er notaður þegar vextir eru reiknaðir á fæ rslum. 

Einnig er hæ gt að skoða eldri upplýsingar fyrir vexti eigindir, þar á meðal tímaásinn.  

Leiðrétta textareikninga 

eftir að þeir hafa verið 

bókaðir 

Fljótlegt er að leiðrétta bókaðra reikninga, fara yfir textareikning endurskoðun og 

söguna og leiðrétting textareiknings fjarvistasögu. 

Velja reikningur línur fyrir 

jöfnun 

þegar notuð er skjámyndinni fæ ra inn greiðslur viðskiptavina eða breytingar 

á opnum fæ rslum viðskiptavinar er hæ gt að beita gjaldi fyrir viðskiptavin nú greiðslu 

við valinna reikningslína. Það er hæ gt að nota nýju merkingu reikningslína skjámynd 

til að velja einstakar línur fyrir jöfnun og leiðrétta uppgjörsupphæ ð fyrir línurnar. 

Einnig er hæ gt að skoða sögu á jöfnuðum línuupphæ ða í nýja línur flipann í. 

skjámynd jöfnun viðskiptavina Þessar aðgerðir eru virkjaðar með því að merkja við 

gátreit á vsk - flipann af skjámynd fæ ribreyta viðskiptakrafa. 

Reikna vexti byggist 

á skilmálunum sem 

tilgreina þá fyrir einstaka 

fæ rslur 

hæ gt að reikna vexti fyrir fæ rslur með því að nota vaxta kóða sem er tilgreindur fyrir 

bókunarregluna sem tengist einstakar fæ rslur. Vexti fjárhagslykil og samsvarandi 

mótfæ rsla eða safnlykla eru einnig sóttar í bókunarreglu sem tengist einstakar 

fæ rslur Þegar vaxtanótan er bókuð.  

Birta á fljótlegan hátt 

reikning viðskiptavinar 

upplýsingar og stofna nýjar 

vaxtanótur 

Þegar viðskiptavinir biðja um eigin nýjustu samtalna reiknings og vexti, nú  er hæ gt 

að skoða þessar upplýsingar á einum stað, frekar en því. í margar skjámyndir Nota 

listasíðu yfir opna reikninga viðskiptavina til að skoða nauðsynlegar 

reikningsupplýsingar eftir viðskiptavini, þar á meðal bókuð og Ó bókaðir vextir og 

samtals greiðslur. Hæ gt er að smella á reikna ú t vexti og ný vaxtanóta hnöppum til 

að reikna vexti og stofna nýjar vaxtanótur eftir viðskiptavina - eða eftir reikningi. 

Einnig er hæ gt að smella á reikningur, fæ rslur, greiðslur, vaxtanótum og 

innheimtubréfum hnöppum til að skoða upprunalega fæ rslu skjöl. 

Skoða, prenta, eða senda 

einstaka reikninga eða 

hvaða reikninga frá 

textareikninga listasíðu 

hæ gt er að nota textareikninga listasíður til að skoða, prenta, eða senda einstaka 

reikninga eða hóp reikninga, eða afrit þá reikninga. Þessi eiginleiki er notaður til að 

sameina reikningsfæ rslu póstsending keyrslur, sem getur minnka póstsending 

kostnað. Hæ gt er að velja reikninga reikningsdagsetningu, reikningi 

gjalddagsetningu eða lykilnúmer. 

Búa til endurtekna 

reikninga fyrir viðskiptavini 

Hæ gt er að setja upp, stofna og búa til endurtekna textareikninga til viðskiptavina. 

Velja úr mörgum greiðsla 

til aðsetur fyrir viðskiptavin 

endurgreiðslur 

Hæ gt er að velja úr mörgum greiðsla til aðsetur fyrir viðskiptavini svo að hæ gt sé að 

senda endurgreiðslur á aðsetur sem er annað en aðal aðsetur viðskiptavinar. 

Nýtt magn og ein. verð 

í textareikningslínu 

Það er hæ gt að nota nýju magn og ein. verðsvæ ðum til að ákvarða innheimtu fyrir 

upphæ ð textareikningslínu. Svæ ðin gera kleift að nota einnar reikningslínu fyrir 

viðskiptamenn til þess að gefa ú t reikninga á fleiri en eitt tilvik tiltekinnar.  

Tilgreina hvernig 

debetfæ rslur við er 

forgangsraðað jöfnun 

viðskiptavina 

er hæ gt að tilgreina pöntun þar sem fæ rslur eru jafnaðar í viðskiptakröfum. Hæ gt er 

að nota nýtt fæ ribreytu til að forgangsraða jöfnunar af gerðinni. debetfæ rslu Hæ gt er 

að stofna raðað lista yfir fæ rslugerðir sem ákvarðar forgangur þegar jöfnun nein 

fæ rslur eru valdar. Ef verið er að velja fæ rslur til jöfnunar er hæ gt að smella 

á merkja fæ rslur hnappinn í fæ ra inn greiðslur viðskiptavina og breytingar á opnum 

fæ rslum skjámyndir til að velja sjálfkrafa forgangsraðaðar fæ rslur og til að auðvelt 

sé að séð þæ r og gera breytingar áður en þæ r eru jafnaðar.  

Nota prentstýringu fyrir 

skýrslur viðskiptakrafna 

Hæ gt er að nota stæ kkaðar prentstýringar aðgerðir við gerð reikningsyfirlit 

viðskiptavinar, innheimtubréfanótur og vaxtanótur. 



 

266 

 

NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

Að gerð ir við skiptavina 

Hvað a eftir 
verklagsreglum 

við komandi ný ja 

fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Gera leiðréttingar á fella 

niður, endurskipa eða 

bakfæ ra vaxtanótur, vexti 

um fæ rslur, eða gjöld 

 hæ gt er að veita undanþágu fyrir vaxtanótur, eða vexti á fæ rslur eða gjöld sem eru 

hluti af vaxtanótum þegar gerð er leiðréttingar á gjaldfallna upphæ ð sem 

viðskiptavinur skuldar viðskiptavin. Niðurfelld gjöld eru forgiven og upphæ ðir eru 

í sama tekjur reikninga. Ef nauðsyn krefur, er síðar er hæ gt endurskipa niðurfellda 

vexti eða gjö ld þannig að upphæ ðir til greiðslu aftur. Einnig er hæ gt að bakfæ ra 

undanþegnar vaxtanótur eða vexti á fæ rslur sem fjarlæ gir þæ r upphæ ðir frá lykli 

debetstöðum þannig að hæ gt er að reiknaður aftur fyrir fæ rslurnar.  

Stæ kkuð jöfnunarforgang 

valkostir 

má gera virkan á debet með því að jöfnunarforgang fæ rslugerð, upphæ ð fæ rslu, 

afsláttardagsetningunni eða gjalddaga og stilla röðunarferli, þar sem það á við. 

Notandinn getur ákvarðað sem gjöld verða að greiða fyrst þegar greiðsla er 

móttekin. Auk þess er hæ gt að velja að nota einungis skilgreindar pöntun fyrir 

merkingu fæ rslur fyrir jöfnun, og þæ r sjálfvirka jöfnun sé fyrir áhrifum af þessum 

tiltekna merking pöntun.  

Bæ tt skjámynd 

textareiknings til að stofna 

og bóka textareikninga 

skjámynd til að stofna og bóka reikninga með frjálsum texta er auðveldara að skilja 

og nota. Allar aðgerðir hafa verið fluttar í aðgerð rúðunni og birtast fyrir verkþátt 

sem byggja flipa, svo sem hæ gt er að fá aðgang að yfirleitt notað aðgerðir og síðari 

verk með því að smella á hnappinn.  

Bæ ta við upprunalega 

reikningnum upplýsingar til 

að leiðrétta reikninga 

Hæ gt er að bæ ta upprunalega reikningsnúmerið og leiðrétting ástæ ða til að 

leiðréttan textareikninginn. 

Stofna mismunandi 

vaxtaskilmálar fyrir 

mismunandi 

dagsetningasvið  

hæ gt er að stofna vaxtakóða launasviðum sem gilda á tilteknu dagsetningabili. 

Einnig er hæ gt að skilgreina breytingar við eiginleika, eins sem dagar í biðtíma sinn 

upphæ ðin, fjárhagslykil, eða ú treikningsaðferð fyrir framvirk dagsetning. Þetta 

tryggir að rétta setja vaxta eigindir er notaður þegar vextir eru reiknaðir á fæ rslum. 

Einnig er hæ gt að skoða eldri upplýsingar fyrir vexti eigindir, þar á meðal tímaásinn.  

Skrá gjöld 

á textareikningslínur 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

Með þessum eiginleika er hæ gt að bæ ta við fragt og önnur gjöld í hverja línu 

í textareikningi og dreifa gjöld á víddir. línur og fjárhags 

 

Mannauð ur 

Mannauð ur að gerð ir 

Hvað a eftir 
verklagsreglum 
við komandi ný ja 

fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Stöðva starfsmenn Auðvelt er að breyta starfsmann eftir verklagsreglum viðkomandi ráðningarstaða til 

að tilgreina ráðningu starfslok og hæ gt er að tilgreina síðustu dagsetningin þegar 

starfsmaðurinn var ráðinn og síðustu launatímabili dagsetningu. 

Rekja og vinna við 

vinnutengdum meiðsla - og 

veikindatilvik 

Má rekja og vinna við vinnutengdum accidents, meiðsla og veikinda. 

Númeraraðir fyrir 

starfsmenn, störf, og 

umsæ kjendur 

Hæ gt er að setja upp númeraraðakóða fyrir starfsmenn, störf, og umsæ kjendur. 
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Mannauð ur að gerð ir 

Hvað a eftir 
verklagsreglum 

við komandi ný ja 

fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Vinna með lista yfir háðir 

og viðtakendur 

Hæ gt er að viðhalda lista yfir háðir og viðtakendur. 

Ráðningar starfsmenn með því að nota upplýsingar sem voru fæ rðir inn í umsæ kjandafæ rslu er auðveldara 

að búa til skrá starfsmanns.  

Aðgangi markmið 

starfsmanns í Enterprise 

Portal 

starfsmenn og stjórnendur geta stofnað og stjórnað starfsmannamarkmið. Til dæ mis 

geta þeir stofna ný markmið, uppfæ ra stöðuna markmiðum og aðgerðir tengdar þæ r 

markmið og fæ rið inn athugasemdir.  

Uppsetning fríð indi hefur verið sveigjanlegri til að setja upp og skilgreina starfsmanns, svo sem 

fjárfestingar eða stöðueftirlit. fríð indi Hæ gt er að stofna og ú thluta starfsmanna 

á núverandi og væ ntanleg fríð indi með sérstökum áæ tlanir og þekjustigin sem eru. 

Flytja starfsmenn af einum 

stað á skal aðra stöðu 

var á áður er til að uppfæ ra var þegar margar skjámyndir starfsmann fæ rð stöður 

innan fyrirtæ kisins. Nú er hæ gt að nota flytja starfsmenn skjámynd til að skrá 

sendist - tengdar upplýsingar þegar starfsmann á skal aðra stöðu. 

Uppfæ rir 

skilgreiningarlykillinn 

spurningalista 

II og spurningalisti I skilgreiningarlykla ekki lengur tiltæ k. Spurningalistann aðgerðir 

eru tiltæ kar þegar grunnskilgreiningarlykillinn er valinn.  

Stofna og stjórna teymi af 

fó lki 

nú  er hæ gt að stofna og stjórna teymi af fó lki sem samvinna til að framkvæ ma vinna 

með Microsoft Dynamics AX. Hæ gt er að þeim notendur Microsoft Dynamics AX, 

starfsmenn verktaka, lánardrottna, viðskiptamenn eða tengiliðum. Teymi fá láta 

einstaklinga frá ýmsum stöðum og einingar, t. d. fyrirtæ ki er lögaðila og deildir. 

Listasíðu umsæ kjanda Nýja listasíðu umsæ kjendur sem sýnir er tiltæ kur skal svo hæ gt sé að að finna og 

viðhalda. umsæ kjandaskrám notanda 

Lista yfir fríðindi og 

innskráningar 

hæ gt er að nota nýtt listasíður til að skoða hvaða starfsmenn eru skráð ir í tiltekin 

fríð indi. Einnig er hæ gt að sía lista og flytja þau út í Microsoft Excel til frekari 

greiningar.  

Fjö lda innskráningar 

fríð indi 

Hæ gt er að skrá marga starfsmenn fyrir fríðindum samtímis. 

Rekja starfsmanns 

expirations vottun 

Bú ið til einstakling eða fyrir runuskýrsla near sem eru vottanir Ú trunnið, eða hafa 

þegar ú trunnið. 

Stæ kkuð uppsetningu 

fríð inda fyrir háðir og 

viðtakendur 

hæ gt er að ú thluta fríð indi með því að háðir og viðtakendur á grundvelli 

fyrirtæ kisins. hæ fnisreglur Persónulegra tengiliða skjámynd er einnig með 

viðbótarreiti sem hæ gt er að nota til að nota meiri upplýsingar um háðir og 

viðtakendur. 

Jöfnun úr ráða vinnuafl 

fæ rslur 

Nú er hæ gt að stofna starfsmann með því að nota upplýsingar sem voru fæ rðir inn í. 

umsæ kjandafæ rslu 

Ó nafngreindur 

spurningalista 

Þá er hæ gt að stofna spurningalistum þar sem notendur getur svarað spurningum. 

anonymously 

Stofna áæ tlun fyrir full eða 

lausra staða 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

hæ gt er að auðkenna fríðindi og laun fyrir hverja stöðu. Einnig er hæ gt að stofna 

upphæ ðir fjárhagsáæ tlunar eftir ferli fjárhagsáæ tlunar, lykil og vídd og flytja inn 

framleiðsluspánni gögn inn í gerð fjárhagsáæ tlunar. Hæ gt er að ljúka þessar 

breytingar í bráðabirgða umhverfi án live notanda impacting gögn eða er hæ gt að 

breyta á beint til live gögn, þar sem verður virkur þegar í stað. 
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Mannauð ur að gerð ir 

Hvað a eftir 
verklagsreglum 

við komandi ný ja 

fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

enhancments menntun 
starfsmanns 
 
(Microsoft Dynamics AX 
2012 R2) 

Hæ gt er að slá inn frekari upplýsingar um menntun starfsmanns í Menntun 
skjámynd. Fyrir ú tfylltan gráða er hæ gt að fæ ra inn lokið við inneignir kredit og 
grunninum, eins og semester eða ársfjórðungs. Fyrir stig framvindunnar er hæ gt að 
fæ ra inn kreditfæ rslur og fengin. nauðsynleg inneign Einnig er hæ gt að fæ ra inn 
aðrar athugasemdir sem tengist starfsmanni menntun, auk aukaleg áhersla, 
orminor, svo sem viðskipta - eða hagfræ ð i. Þessar upplýsingar er hæ gt að skoða og 
fæ rður í starfsmannaþjónustusíðu og getur birst á Starfsmað ur Og Halda á fram 
umsæ kjanda Skýrslum. 

Hæ gt er að fá starfsmenn 
og umsæ kjendur í stóðst 
tilteknum prófanir til að fá 
stöður tilteknum og halda 
niðri 
 
(Microsoft Dynamics AX 
2012 R2) 

stofna prófin, setja upp lágmarks - prófa mat þarfir og prófa setja upp. upplýsingar 
endurtekningu Hæ gt er að fá að prófa mat fyrir starfsmenn til að hæ gt sé að fá og 
áfram í atvinnu. Þegar bú ið er að stofna próf, er hæ gt að ú thluta henni til 
starfssniðmát starfi eða einstaka starfsmenn. Eftir að þeir hafa verið, allar prófanir 
hæ gt sé að rekja starfsmanns á stöku stig. 

Afrita fyrirliggjandi stöður, 
fjö ldauppfæ rsla á stöður og 
læ sa stöðuverkefni 
 
(Microsoft Dynamics AX 
2012 R2) 

hæ gt er að búa til einstök eða margar stöður með því að afrita fyrirliggjandi stöðu. 
Einnig er hæ gt að uppfæ ra margar stöður samtímis og koma í veg fyrir að stöður sé 
ú thlutað á starfsmenn án þess að eyða þeim.  

Leiðrétta mörg gildi 
í launahnitanetsins 
samtímis fyrir 
launafyrirkomulög fastra 
launa 
 
(Microsoft Dynamics AX 
2012 R2) 

hæ gt er að setja inn prósentu eða flatt taxta leiðréttingu á einn dálkur eða marga 
línur í launahnitanetsins. Til dæ mis er hæ gt að nota röðun 3% til að allar hnitanet 
línur skal 1% minnkun á tiltekna skref áæ tlun eða læ kkunar á klukkustund að öllum 
15.00 starfsmenn sem nota sama launaskipulaginu. Þar að auki er hæ gt að fara yfir 
gildi áður en að vista þæ r og fæ ra aftur í fyrri gildi ef hnitanetinu er ekki rétt.  

Nota aðgerðir ferli, ásamt 
valfrjálst verkflæ ði, til að 
safna upplýsingar og 
auðvelt sé að rekja sögu 
þegar eru mynduð eða 
breytt 
 
(Microsoft Dynamics AX 
2012 R2) 

er hæ gt að krefjast sem starfsmenn nota aðgerðir vinnslu til að stofna og breyta 
stöður, svo hæ gt sé að rekja stöðu verkþæ tti. Hæ gt er að krefjast einnig þá stöðu 
bæ tt við og gert breytingar fara í endurskoðunarferli.  

Hlutverkamiðstöð 
stjórnanda Staffing 
 
(Microsoft Dynamics AX 
2012 R2) 

þetta hlutverk stæ kkuð hefur verið að veita viðeigandi við upplýsingar við Staffing 
deildarstjórann, eins og meðaldagafjöldi til að ráða eftir deild, verk application 
uppruna og þau forrit sem hverja opna verk ráðningar hafa borist. 

Hæ fnisreglur ú tvega nánari 
villur fæ rri og þegar hann 
skrifar undir fríðindi upp 
fyrir starfsmenn 
 
(Microsoft Dynamics AX 
2012 R2) 

fríð indi starfsmanna getur innihaldið allt frá reit símanúmer áæ tlun í fjárfestingar 
vátryggingar og læ knisþjónusta áæ tlunum. Sumar fríð indi gæ tu verið tiltæ k öllum 
starfsmönnum. Hæ gt er að aðra einungis tiltæ kt fyrir starfsmenn í fullu starfi eða 
á starfsmenn í sérstaka staðsetningu.  
 
Microsoft Dynamics AX reglu framework býður upp sameiginlega aðgerð og mynstur 
samstæ ður sem gerir notendum kleift að skilgreina viðskiptareglur sem auðvelda 
stjórna viðskiptaferli og tryggja. áæ tlunar business og Notendur geta nú  vogun getu 
reglan ramma til að stofna reglur til að skilgreina og exercise hæ fnisreglur fyrir 
hverja fríð inda sem fyrirtæ kið veitir á starfsmenn.  
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Mannauð ur að gerð ir 

Hvað a eftir 
verklagsreglum 

við komandi ný ja 

fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Hlutverkamiðstöð 

mannauðsstjórnanda 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

þetta hlutverk stæ kkuð hefur verið að veita viðeigandi við upplýsingar við 

starfsmannastjóra, svo sem staðsetningarstigveldi upplýsingar, virk starfsmenn eftir 

deild og meiðsla - og veikindatilvik eftir mánuðum og ár. 

Mannauður Ttraining og 

þróunarstjóra 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

þetta hlutverk stæ kkuð hefur verið að veita viðeigandi við upplýsingar við þ jálfunar - 

og þróunarstjóra, s. s. opnum námskeið og hve margir starfsmenn hafa svarað 

ákveðið námskeið. 

Viðbóta við þann og 

uppsetningu fríðinda 

Fríð indi Listasíðu 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

Hæ gt er að stofna nýjar hlunnindi og vinna við fríðindaútgáfur í Fríð indi listasíðu 

í stað inn fyrir í Uppsetningum skjámynd. 

Flytja inn upplýsingar 

starfsmanns 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

Hæ gt er að flytja inn grunnur upplýsingar starfsmanns, svo sem nafn, aðsetur, 

starfsmannanúmer og netfang titilinn. 

Hæ gt er að fá 

umsæ kjendur og 

starfsmenn til að taka eða 

standast merkt screenings 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

er hæ gt að krefjast umsæ kjendum og starfsmanna á taka eða standast drug og 

læ knisþjónusta screenings sem tengjast tilteknu verki. Hæ gt er að setja upp fyrir 

endurtekningarupplýsingar screenings sem eru ítrekað endurteknar á skilgreindu 

Á æ tlun, eins og hvert ár hvert eða öðrum ár.  
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Sala og markað sstarf 

Sö lu - og eiginleika markað ssetningar 

Hvað a eftir 
verklagsreglum 
við komandi ný ja 

fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Málastjórnunar í Enterprise 

Portal 

hæ gt er að nota málastjórnunar í Enterprise Portal til að fá aðgang að lista með 

gildandi mál og stofna nýjar mál. Hæ gt er að fara inn í þessa upplýsingar um mál 

sem þarf, hvort fyrirtæ kið er innri starfsmaður eða ytri starfsmann fyrir fyrirtæ kið.  

Tengja tengilið i sem hafa 

marga aðila í sömu 

samstæ ðu 

Að stæ kka netinu, og fá nýja viðskiptamenn og lánardrottna nú er hæ gt að tengja 

tengilið i sem hafa marga aðila í sömu samstæ ðu. 

þekkingarskrár og 

málastjórnunar 

var frátekin með að málastjórnunar er hæ gt að stofna þekkingarskrár í hvaða var 

áður þekkt sem gagnasafni. Þessar þekkingarskrár geta auðveldað viðskiptavinar 

tilteknar leysa þjónustufulltrúa. mál Aðgangi að skjöl, tengla og aðrar upplýsingar 

hæ gt að flokka í logically fyrir málstegundir fyrirtæ ki uppsafnað vitneskju um 

fyrirtæ kinu. þekkingin hluti einnig er hæ gt að raðað eða metin sem segir til um hve 

mikilvæ gar upplýsingarnar eru fyrir notendur hjálpa til að finna algengustu lausnar 

sem úthreyfing.  

Málastjórnunar í Microsoft 

Dynamics AX bið laranum 

málastjórnunar geta hjálpað til við að rekja mál sem birtist eftir viðskiptamönnum til 

að leysa vandamál svarað spurningum, eða skipta um innkeyptar vörur. Hæ gt er að 

stofna, ú thluta, áæ tlun, leysa, fylgja eftir mál og greina. 

Uppfæ rir við 

aðsetursbókina 

uppfæ rir við aðsetursbókina taka með stæ kkuð samstillingu tengiliða við Microsoft 

Outlook.  

Nú er hæ gt að skilgreina margar tilgang í. mörg aðsetur 

Uppfæ ra heiti á aðila úr 

aðilafæ rsla 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

hæ gt er að uppfæ ra heiti á fæ rslu aðila í aðila skrárinnar skjámynd eða á hlutverkum 

(mitt hlutverk formi aðilafæ rslunni. Til dæ mis væ ri hæ gt að uppfæ ra heiti af 

viðskiptamanni annaðhvort ú r Að ili skjámynd eða Við skiptavinur skjámynd. 

Uppfæ rslur á sölu - og 

hlutverkamiðstöðvar og 

skýrslugerð veitt 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

, í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2, sölu og markaðssetningar hlutverkamiðstöðvar 

hefur verið uppfæ rður með með nánari tímanlegan og viðeigandi gögn sem tengjast 

hlutverki notandans. og fyrirtæ ki Þá nýr aðgangur að sölu og markaðssetning 

teningnum hefur verið bæ tt við.  

Uppfæ ra, í einu er listi yfir 

fæ rslur að ila ú thlutað 

aðsetursbók 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

Þegar uppfæ rt lista með aðila fæ rslum sem eru tengdar við aðsetursbók er hæ gt að 

uppfæ ra listann yfir skýrslurnar sem eins og flokka í stað eina fæ rslu í einu. 

Búa til afhendingu eða 

tæ kifæ risfæ rslu úr 

herferðar eða símtalalisti 

markfæ rslu 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

hæ gt er að mynda afhendingu eða tæ kifæ risfæ rslu beint ú r lista yfir markfæ rslu 

herferðar eða símtalalisti. Söluherferðinni eða símtalalistaupplýsingar með sem 

viðkemur nýja ábendingu eða tæ kifæ risfæ rslu sjálfkrafa teknar með í nýju fæ rslunni.  

Mál eru tryggð af 

málstegund 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

Hæ gt er að veita heimild til að skoða og uppfæ ra mál á grundvelli málstegund 

tegund og notandans. 
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Samræ mi og innra eftirlit 

Samræ mi og innra eftirlit að gerð ir 

Hvað a eftir 
verklagsreglum 
við komandi ný ja 

fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Gögn sé tiltæ k til að 

aðstoða er footprint carbon 

notanda minnka 

gögnum sem það umhverfi dashboard veitir geta haft fyrirtæ kið hvaða hennar er. 

footprint carbon Með nýja aðgerðir með í dashboard fyrirtæ kið geta nú mynda leið ir 

til að minnka carbon hennar footprint. 

Fæ ra inn efnisflæ ð ið 

upplýsingar í Enterprise 

Portal 

Nú er hæ gt að fæ ra inn efnisflæ ðið upplýsingar í Enterprise Portal, sem eykur 

aðgangi að upplýsingum meðal fyrirtæ kið til að auðvelda betur skilja og meta 

fyrirtæ kisins og footprint carbon discover leið ir til að minnka sem. footprint 

Forða og stjórnun stream 

rýrnun 

sjálfbæ rrar þróunar dashboard aðstoða þ ig og fyrirtæ kið fylgjast með, rekja og 

skýrslur sem. áhrif reglur Fyrirtæ kið getur einnig tilkynna í kaup og emission þessara 

efni í gegnum skýrslugerð frameworks, eins og altæ ka skýrslugerð frumkvæ ði (GRI) 

og sú luritið losun Protocol). GHG  

Aðgerð uppfæ rir hafa verið 

gerðar á dashboard 

sjálfbæ rrar þróunar 

Uppfæ rir gerð í umhverfi svæ ði tilboð fást meiri reynslu fyrir notkun, fleiri aðgerðir 

og leyfa verði betra. umhverfisstýringar 

Yfirlit yfir myndræ na 

efnisflæ ð ið og stillir gagna 

Með flæ ði varpa er hæ gt að skoða efnisflæ ð i og önnur gögn í myndræ na skjámynd. 
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Ferð alö g og kostnað ur 

Ferð a - og að gerð ir 

Hvað a eftir 
verklagsreglum 
við komandi ný ja 

fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Betri samþæ ttingu á milli 

kostnaðarstýring og verk 

nú er hæ gt að afmarka eftir verki, tegund, starfsmanni villuleit, setja upp sjálfgefnar 

víddir og áæ tlun fyrir verk í kostnaðarstjórnun. Auk þess, kostnaður fæ rsla hefur 

verið besta hana fyrir verkkostnað. 

Kostnaðarskýrslu hæ gt sé 

að bæ tt við verkflæ ð i 

Nú er hæ gt að bóka kostnaðarskýrslur sem hluti af kostnaðarskýrslu 

verkflæ ðisferlinu. 

Stjórna 

kostnaðarfjárhagsáæ tlunar 

Hæ gt er að nú  hafa betri stjórn á áæ tlanir með því að vakta raunverulega og stýra. 

ú tgjöldum 

Innhreyfingar 

kostnaðarskýrslur með 

stjórnun 

þar sem business fyrirtæ ki er ekki nauðsynlegt að greiðslu skatta á réttmæ t business 

ferða - og skemmtanakostnaður í sumum löndum/ svæ ðum, réttmæ t fæ rslan verður 

að vera stofnaðar og sendar á rétta skattyfirvalda. Innhreyfingar management býður 

upp á notendur leið til að veita fæ rslu afurða fæ rslur með innsenda 

kostnaðarskýrslu. 

Stæ kkuð stig - 3 gögn 

í kostnaðarskýrslur 

hæ gt er að fylgjast með og stjórna mjög fyrirtæ kið peninga sem verið er að eytt 

starfsmanna. Stig - 3 gögn krefst þess að starfsmenn veita meiri upplýsingar á þeim 

kostnaði sem þeir lenda í í ferðum til vinnu. Þessar upplýsingar geta þegar sýna 

reglur eru brotnar og þegar verið er að starfsmenn overcharged. 

Bókargerðir 

virð isaukaskattsins (vsk) 

endurgreiðslu 

bókargerðir virðisaukaskattsins (vsk) er hæ gt að endurheimtar frá ákveðnum 

kostnaði á ákveðnum landa/ svæ ða. í Microsoft Dynamics AX 2009 er hæ gt að reikna 

og endurheimta hluti skatts með því að nota vsk - kóða skilgreiningu. Nú er hæ gt að 

reikna vsk og endurheimta enn frekar fjármunum.  

Skilgreina ferða - og 

kostnaðarreglur 

Með því að nota stig - 2 og - 3 gögnum er hæ gt að stofna ítarlegri reglur fyrir 

flutning og kostnað og einnig stofna ítarlegri endurunnið. ferðareglur 

Verkflæ ði 

kostnaðarskýrslna er nú  

samþæ tt við verkflæ ði 

verkflæ ði kostnaðarstýringar sem er byggður á línu stigi kostnaðarskýrslur af fer yfir 

hefur verið tengt verkflæ ð i framework. Þessi samþæ tting virkjar skilvirkari 

sérstillingu.  

Á greiningur um kreditkort 

í kostnaðarskýrslur 

til að stemma af kostnaðarskýrslu sem inniheldur kreditupphæ ð með kortafæ rslu 

inaccurate upplýsingum er hæ gt að stofna og senda fæ rslu ágreiningsins. Hins vegar 

þennan ágreining aðeins er hæ gt að sendar til kreditkortafyrirtæ kisins, ekki 

kaupmanninn þar sem fæ rslan átti sér stað.  

Verkflæ ði 

kostnaðarstýringar 

hæ gt er að stofna vinnuliðalista fyrir kostnaðarstýringu verkflæ ð i. Kostnaðarskýrslur 

getur leiða til biðröð af notendum og notandi í sem biðröð geta svarað verk fyrir 

kostnaðarskýrsluna aftur, eins og að staðfesta sem innhreyfingar hafa verið tengdar. 
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Birta stöðu 

fjárhagsáæ tlunar verks 

skjámyndir í innkaup 

nú er hæ gt að birta stöðu fjárhagsáæ tlunar verks í skjámyndum innkaupabeiðna, 

innkaupapöntun skjámyndum og. reikninga lánardrottins Á  þennan hátt er 

auðveldara að fylgjast með eftirstandandi tiltæ ka fjárhagsáæ tlun fyrir verk og styður 

einnig og fjárhagsáæ tlunarstýringar mat á lagt til innkaup á stjórnun endurskoðunar 

og verkflæ ð issamþykkis. 

Breytingar á til 

verkbókhaldstening 

nokkrar nonessential svæ ði hafa verið fjarlæ gð úr verkinu teningnum sjónarhorn, ef 

reitir sem tengjast mæ lingar og eiginleika. þessar breytingar gera teningnum vinnu 

við og viðhalda, og spara líklegt að verði að það haft neikvæ ð fyrir áhrifum af 

breytinga. 

Kenni verksamnings 

tölustafi nú  er hæ gt að 

ú thlutað sjálfkrafa 

Lögaðila nú  hafa valkostinn þess að láta kenni verksamnings númer sem er ú thlutað 

sjálfkrafa gegnum númeraröð þegar nýr verksamningur er stofnuð í verksamninga 

skjámynd. 

Tengja óendanlegan 

sölupöntunar, 

innkaupapöntunar eða 

Þjónusta - tengt skjal við 

verk 

hæ gt er að ú thluta verkskennið til að einhverri sölupöntun, innkaupapöntun, 

þ jónustusamning, þ jónustupöntun, eða þ jónustuáskrift. áður, slíkur skjöl tókst að 

tengja hann við verk aðeins ef kenni þeir hafi verið búnir til í verkstjórnun og 

bókhaldi.  

Styrkjastýring fyrir verk auðveldlega er hæ gt að fæ ra inn og rekja styrki og skilgreina venslum við nýja eða 

núverandi verk og verksamningar. Veita upplýsingar eru geymdar í miðstýrð 

staðsetning í verki, svo hæ gt sé að hratt og auðveldlega fundið upplýsingarnar sem 

notandinn þarf á að halda fyrir skýrslugerð og upplýsingaskyni.  

Meta lánardrottnareikninga 

á móti fjárhagsáæ tlanir 

verks 

Lánardrottnareikninga nú er hæ gt að bera saman við fjárhagsáæ tlanir verks 

Viðbóta við þann í verkum 

aðgerðir fjárhagsáæ tlunar 

Fjárhagsáæ tlun verks stæ kkuð hafa verið getu á eftirfarandi hátt: 

 Verk Á æ tlun er nú  hæ gt á verkþátt stigi. 

 Upprunalegri fjárhagsáæ tlun verks hæ gt er að stofna áæ tlun til að 

skilgreina á mismunandi stigum í verkastigveldinu. 

 Upprunalega fjárhagsáæ tlun fyrir hæ gt er að senda yfirferðar og samþykkis. 

 Upprunalegri fjárhagsáæ tlun verks hæ gt er að ú thluta yfir tímabil. 

 Endurskoðanir á fjárhagsáæ tlun verks hæ gt er að stofna áæ tlun til að 

endurskoða á mismunandi stigum í verkastigveldinu. 

 Breytingar á fjárhagsáæ tlun fyrir hæ gt er að senda yfirferðar og samþykkis. 

 Samþykki á endurskoðun fjárhagsáæ tlunar sem lagt veldur breyta 

tafarlausa við almennt verkáæ tlun. 

 Sögu eða eftirlitsfæ rslur, af lagt til, samþykkt, hafnað og endurskoðanir 

á fjárhagsáæ tlun er tiltæ kt til skoðunar. 

 Verkið stöður fyrirspurn eða verkið fjárhagsstöðu skýrslu fela í sér 

nákvæ mar framsetningu á. fjárhagsáæ tlun verks 

 Verkáæ tlun endurskoðun hæ gt er að ú thluta yfir tímabil. 

Viðbæ tur við 

verksamþæ ttingar við 

Microsoft Project Server 

Verk stjórnendur geta þegar tímasetja og vinna með verkþæ tti og forða með 

Microsoft Project Server og hæ gt samstilla verkþátt, kostnað og tekjur með Microsoft 

Dynamics AX til að styðja öðrum greiningu á gögn. 
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Viðbæ tur styðja samstillingu og forðaúthlutun verkefnastigveldi við Microsoft Project 

ServeR2010. 

Að auki er sérsnið inn kóða sem gerir Microsoft Dynamics AX sérsnið in svæ ði hæ gt er 

að samþæ tt við Microsoft Project Server á töflustigs. 

Uppfæ rir fyrir 

kostnaðarauka á línur fyrir 

innkaupapöntun, 

sölupöntun og reikningum 

kostnaðarauka á línur fyrir innkaupapöntun, sölupöntun, og reikningar eru nú 
samþykkt í verk. Fjárhagslykil og bókunargerð fyrir gjaldið eru fengnar úr aðal 
línuupphæ ð. Auk hugsanlegur skatta fyrir kostnaðarauka endurspeglast 
í kostnaðarlykil. Kostnaðaraukinn og tengdum skattar eru einnig skráður í verkinu 
ráðstöfunum og áæ tlun.  

Viðbæ tur við tímablöð 

verks 

byggja á fyrirliggjandi stuðning við tímablöð verks opnast skjámyndirnar og síðum 
eru notaðar fyrir tímablað nú  verk sem tengjast veita notendavæ nni reynslu. Línu 
vinnukorts samþykktir stigi styðja nota nú  úr verkflæ ði framework fyrir línur til að ná 
samræ mi með öðrum verkum. Hvernig athugasemdir og tímabil upphafs - og 
lokadagsetningar eru notaðar hefur einnig breytt. Að auki er tímablaðsstuðningur 
í Enterprise Portal felur í sér þann möguleika að stjórna eftirlæ ti og til að stofna nýtt 
tímablað byggt annað hvort á fyrra tímablaði eða eftirlæ ti. 

Viðbæ tur fjárhagsáæ tlun 

verks 

mikilvæ g lagfæ ringar við verk fjárhagsáæ tlun einfalda fjármálastjórnun verka. Með 
því að nota nýju áæ tlunarinnar stýringaraðferðina er hæ gt að gera eftirfarandi:  

 úthluta upphæ ð fjárhagsáæ tlunarverks yfir á margar fjárhagstímabil og 
fjárhagsár. 

 Endurskoða áæ tlanir. 

 Stjórna hvort áæ tlunin eru samþykkt og hvort fæ rslur sem fara fram úr 
áæ tlunarstöðuna eru leyfðar með viðvörun fyrir notandanum, eða læ st. 

 Framlengja ráðstafaðan kostnað á innkaupabeiðnum. 

 Nota fjárhagsáæ tlunarstýringu til að ö llum verkfæ rslum, þar á meðal 
tekjufæ rslur, innkaupabeiðnir, og innkaupapantanir. 

Yfirfæ ra upphæ ðir 

fjárhagsáæ tlunar verks 

í árslok 

Ef unnið er með margfeldi ára verk, við lok árs er hæ gt að yfirfæ ra fjárhagsáæ tlun 
sem eftir stendur til síðari árum og gera nauðsynlegar breytingar á tengd 
fjárhagslykla. 

Margar fjármögnunaraðila 

styðja 

í fyrri ú tgáfum Microsoft Dynamics AX er hæ gt að aðeins reikningar einum 
viðskiptavini fyrir hvert verk eða samningur verk. Nú fyrir fjármögnunarreglurnar eitt 
verk eða hæ gt er að verksamning samnýtt af öðrum fjö ldi innri og ytri að ila, annað 
hvort með eða án fjármögnunartakmörk fyrir hagnað eða nonprofit fyrirtæ ki. Auk 
með því að skilgreina fjármögnunar skema er hæ gt að setja upp 
fjármögnunartakmörk fyrir eina eða fleiri viðskiptamenn eftir tegund, 
tegundarflokkur eða fæ rslugerð, eða fyrir allar fæ rslugerðir.  

Samvinnusvæ ði nú  er hæ gt að stofna samvinnusvæ ði þar sem teymi fá að skipuleggja og deila 
upplýsingum um verk, markaðsherferð ir. og tæ kifæ ri þar sem samvinnusvæ ði eru 
byggðir á aðgerðir í Microsoft SharePoint Services og Microsoft Office SharePoint 
Server þeir innihalda notendur þekkja einingar, svo sem fylgiskjals, söfn tilkynningar 
listar er dagbókaratrið i, verk og umræ ðu spjaldinu. Hæ gt er að bæ ta við 
samvinnusvæ ði við fyrirliggjandi verk, söluherferð ir og tæ kifæ ri og hæ gt er að 
skilgreina Microsoft Dynamics AX valkostir svo að ný samvinnusvæ ði eru sjálfkrafa 
stofnuð fyrir þæ r. 

Stofna og stjórna verkum 

í Enterprise Portal 

verkstjórnendur hæ gt að stofna og vinna með verk í vefbyggðra Enterprise Portal. 
áður, tíma - og fæ rsla eina verktengdar aðgerð tiltæ k. Vefbyggðra styðja fyrir 
auðveldar að vinna verkstjórnendur remotely og frees þæ r hafi við isabel 
sveigjanlegri með því að hafa patches og uppfæ rir. 
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Fæ ra inn og samþykkja 

tímablöð starfsmanns 

í Enterprise Portal 

Enterprise Portal felur í sér tímablað page þar sem starfsmenn geta fæ rt inn 

stundirnar þæ r unnið hvern dag í einni eða fleiri verk. Þar að auki, verk stjórnendur 

geta skoða og samþykkja tímablöð starfsmanns í Enterprise Portal. 

Rita byrjunar - staða fyrir 

verk 

nú er hæ gt að fæ ra inn byrjunar - stöðu fyrir nýja eða núverandi verki. Með því að 

tilgreina upphafsstöðu er hæ gt að fæ ra verk í Microsoft Dynamics AX án þess að það 

hafi áhrif á fjárhag. Til dæ mis hafi að ili verið rekja verk í öðru forriti, en skráningu 

verkkostnað og tekjur í Microsoft Dynamics AX er hæ gt að fæ ra verkið við Microsoft 

Dynamics AX skal tilgreina upphafsstöðu og síðan rekja verkupplýsingar á einum 

stað aðeins. 

Fæ ra inn og rekja 

nákvæ mar upplýsingar um 

styrki 

er hæ gt að rita og rekja styrki og tengsl milli styrki og nýja eða núverandi verk og 

verksamningar. Veita upplýsingar eru geymdar í miðstýrð staðsetning í verki, svo 

hæ gt sé að hratt og auðveldlega fundið upplýsingar sem hæ gt er að nota fyrir 

skýrslugerð og upplýsingaskyni.  

Rekja tekjur verks úr 

lausum textareikningi 

Tekjur sem reikningur er gerður fyrir með því að nota textareikning nú er hæ gt að 

rekja til verk. 

Viðbæ tur við leiðréttingar Leiðrétting getu hafa verið stæ kkuð á eftirfarandi hátt: 

 reikningsfæ rðar og áæ tlaðar fæ rslur hæ gt er að breyta. Var á áður er 

aðeins fæ rslur sem voru ekki reikningsfæ rt eða reiknað í mat tókst að 

leiðrétta.  

 Leiðréttingardagsetningu sem hæ gt er að nota verkdagsetningu fyrir fæ rslur 

í stað inn fyrir upprunalegu fæ rsludagsetninguna. 

 Tengsl milli upprunalega fæ rslu, bakfæ rslu hennar og skjalið stofnar nýja 

fæ rslu skiptivöru hæ gt er að rekja, þar á meðal upplýsingar um hvaða 

notandi gerði hverja leiðréttingu. 

 Með nýja leiðrétting sjóðstreymi, ef aðgerð rekja vörufæ rslu sem er settur 

upp af innkaupapöntun er breytt í nýtt verk áður en lánadrottninum er 

greitt er hæ gt að skrá áæ tlaða og „greidd― ú r nýja verkið. 

Stuðning við ú tskrift 

samkvæ mt framvindu, mat 

og tekjuskráningu þegar 

flytur gögn úr öðrum 

kerfum bókhalds - og 

áæ tlunarkerfi 

Þegar flytja Enterprise gögn frá einum (forðaáæ tlun) bókhalds - og áæ tlunarkerfi að 

aðra, einn fyrirliggjandi og er challenge gögn inn í þannig að kerfið mat tekjur geta 

halda áfram að samþykkja fyrir fastverðsverk sem eru þegar. underway þar sem 

tekjuskráningu byggir á samningsframvindu og gögnin verður að flytja þannig að 

bæ ði prósentu vinna þegar lokið (raunkostnaður) og sú  vinna eftir í verkið (Á æ tlaður 

kostnaður við að ljúka) endurspeglast í rétta lykla. 

Þar sem sumir fastverðsverk getur ná yfir fleiri en eitt ár raunverulegi kostnaðurinn 

til að má einnig fenginn úr nokkrum árum fæ rslna. Því er lykillinn í challenge er 

innflutningi bókhalds - og áæ tlunarkerfi bókun fasta tö lu fæ rslu í upphafsstöðubókina 

og tengja það rétt til matskerfinu.  

Til aðsetur þessara gagna innflutningi ú threyfingar, hið nýja upphafsstöðu og ú tskrift 

samkvæ mt framvindu aðgerðir samþæ tt fyrirliggjandi mat að veita styðja fyrir 

tekjuskráningu fyrir fastverðsverk. 

Uppfæ rir aðgerð verk ýmis Röð minniháttar aðgerð breytingar hafa verið ú tfæ rt fyrir verk: 

 Kenni starfsmanns svæ ði er lengur nauðsynlegt fyrir tímafæ rslur með 

í verk, þannig að leiðaraðgerðir er hæ gt að ú thluta til vinnustöðvahópa, ekki 

aðeins einstaka vinnustöðvum. 

 Nokkrar tilvísanir til annars töflur í verki hafa verið settir með 

fjárhagsdagatali hluti, vensl, og aðferða. 
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 þann möguleika að afrita verk kenni innkaupapöntun þegar 

innkaupapöntunin var gerð úr vöruþörf hefur verið endurheimt. Þessi 

aðgerð er nauðsynlegt svo allir notendur geta skoðað fer tæ mandi listi yfir 

innkaupapantanir sem eru tengdar verkefni.  

Fjármögnunaraðila fyrir 

fjárhagsbókanir verka 

ef notuð er marga fjármögnunaraðila með verksamninga er hæ gt að skilgreina 
fjárhag bókun byggð á fjármögnunaraðila eftir verki, verkflokkur, tegund, 
tegundarflokkur eða allar þessum valkostum. Fyrir hverja bókunartegund er hæ gt að 
tengja verk og fjármögnunaraðilunum með tiltekna lykla.  

Valkost til að tilgreina verk 

kostnaðarverð sem 

raunverulegur vinnutaxti 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 kynnir styðja til að tilgreina starfsmanns 
kostnaðarverð - klukkustund í verk sem raunverulegur vinnutaxti. á raunverulegur 
vinnutaxti skilgreinir kostnað á klukkustund ef starfsmaðurinn vinnur allar stundirnar 
í vinnuviku. á raunverulegur vinnutaxti kostnaðarverð fyrir tímabili er reiknaður 
á eftirfarandi hátt: Raunverulegur vinnutaxti verð á klukkustund * (fjö ldi vinnutíma 
í vinnuviku samkvæ mt starfsmanns/ dagatal skráðan tímafjölda í vikunni). 
Verkuppsetning Inniheldur nú skjámynd Gildandi vinnutaxti gátreitinn. Ef 
gátreiturinn er valinn er hæ gt að merkja starfsmanns klukkustund verð  
í Klukkustund – kostnað arverð  skjámynd sem raunverulegur vinnutaxti. 

Velja virð islíkan fyrir 

áæ tlað ú tilokanir 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

Fyrir fjárfestingarverk, í Mat skjámynd má nú velja virð islíkan sem á notuð þegar 
gildið úr mat hefur verið eytt við eign. 

Viðbæ tur við 

verkreikningstillögur og 

prentun verkskjöl 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

skoða allar reikningstillögur á nýja verkreikningstillögur listasíðunni. Dreifa 
fjármögnunar verks til að upphæ ðir marga fjármögnunaraðila. Setja upp reikningi 
spá á hálfsmánaðarlegan. Setja upp prentun fyrir allri gerð verka, verksamninga 
verktilboðum reikningstillögur, og verkreikninga. Prenta athugasemdir um verkskjöl 
sem senda viðskiptavinum.  

Bæ tt stuðning við verkmat 

og tekjur samþykki 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

í fyrri ú tgáfum Microsoft Dynamics AX, verkstjórann sem æ skilegan matsverk sem 
stofna á í styðja á fastverðsverk eða fjárfestingarverki átti að muna að velja Nýtt 
matsverk gátreitinn í Stofna verk skjámynd til að hafa fulla stuðning við með 
matskerfinu til að skrá tekjur.  
 
, í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2, matsverk séu stofnaðar sjálfkrafa þegar 
verkefnisstjórans stofnar fastverðsverk eða fjárfestingarverki. í þessari, 
kostnaðarsniðmát og tímabilskóða nú er hæ gt að tengdir verk sem krefjast í stað 
flokka þæ r svo hæ gt sé að ú thlutað á hvert verk sérstaklega. Þetta er til að styðja 
fleiri algeng venju við notkun sama kostnaði og sniðmát fyrir matstímabilinu eða ö ll 
fastverðsverk og fjárfestingarverk. Einnig endurspeglar þess sem annar uppsöfnun 
og tekjur samþykki eru valkostir upp í verkflokkum. 

Innan samstæ ðu með því 

að röðun tilfanga og 

endurbæ tur UX 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

helstu viðbæ tur hafa verið gerðar á röðun tilfanga aðgerð í verkstjórnun og bókhaldi 
innbót (verk III).  
 
Fyrst er ný mf - röðun tilfanga eiginleiki gerir kleift starfsmanns í einn lögaðila til að 
auðvelt sé að hæ gt að gefa verk í skylt lögaðila. 
 
Næ sta og fyrir styðja bæ tt staffing verk og skoða stöðuna á verks staffing, verk 
stjórnendur geta nú  auðveldara að framkvæ ma fjö lda verkefna: 
 

 Discover röðunarstöðu verk. 
 Finna bestu forða fyrir verk og verkþæ tti. 
 úthluta forða til verk og verkþæ tti, þar á meðal sjálfkrafa kleift að ú thluta 

forða til verk. 
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Verk stjórnendur geta einnig auðvelt að skoða lista yfir hvaða forða er ú thlutað við 
verk, gefa ú t forða í öllum verkefnum í verk og skoða upplýsingar um verkefni fyrir 
forða sem eru tengdir við verk. 
 
sérstaklega booking styðja hefur verið uppfæ rður þannig að starfsmann eftir 
verklagsreglum viðkomandi sérstaklega tíma booked ekki starfsmanns á móti telja 
eftir verklagsreglum viðkomandi. til ráðstöfunar og  
 
þegar nýtt verk er lokað, allar eftir verklagsreglum viðkomandi starfsmann bókunum 
útbúnar eru fyrir verk eru losaðar sjálfvirkt.  
 
er sett upp er einnig ekki lengur nauðsynlegt að bæ tt handvirkt við forða sem 
úthlutað er til verk villuleit flokk fyrir verkið. Þessi villuleit, svo starfsmanni á fæ ra 
inn tímablað nýjar línur fyrir verkið, er sett upp sjálfkrafa þegar starfsmaður er 
ú thlutað við verk.  

Stæ kkaðar styðja fyrir verk 

athuganir á fjárhagsáæ tlun 

þegar fylgiskjalalínur eru 

vistaðar 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

í Verkefnastjó rnun og bó khaldsfæ ribreytur skjámynd Athuga fjá rhagsá æ tlun 

við  vistun á  skjalslínu valkost áður eingöngu jafnað við fjárhagsáæ tlunum skjö l, 

eins og innkaupabeiðni og innkaupapantanir, en ekki tengdar – fjárhagsáæ tlun 

verks. fæ rslubæ kur í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2, Á æ tlun ávísanirnar séu 

gerðar þegar breytingar eru gerðar á tímabæ kur, kostnaðarbæ kur, þóknun 

fæ rslubæ kur, og vörubókarheiti. Athuganir á fjárhagsáæ tlun eru ræ star þegar 

breytingar eru gerðar á einhverra eftirtalinna reita:  

 

 Kenni verks 

 Verkþáttarnúmer 

 Tegund 

 Dagsetning fæ rslu 

 Kostnaðarverð 

 Söluverð 

 Sölugjaldmiðill 

Notkun verksins vörur 

á innhreyfingarskjali afurða 

án vöruþörf 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

, í Microsoft Dynamics AX 2012, ef vara var bæ tt við innkaupapöntunar fyrir verk án 

þess að vera koma á af vöruþörf, vörunni ekki að nota og reikningsfæ rðar við 

verksamninginn' s fjármögnunaraðila fyrr en tengdum reikningur lánardrottins var 

bókaður. í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2, verk strax að getur notað og 

reikningsfæ ra á verk eftir verklagsreglum viðkomandi samningur fjármögnunaraðila, 

áður en reikning lánardrottinsins til innkaupapöntunin er bókuð, óháð því hvort 

vöruþörf innkaupapöntun undan. 

Frátekning á verksamning 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

fjármögnunartakmörk í verksamningi nú  rekja tekjur sem hafa ekki enn verið bókuð 

sem'. ráðstöfunum' Þannig er hæ gt að takmarka raunhæ ft fleiri ávísanir, þar sem 

ráðstöfunum sé tekinn með í reikning á meðan eftirstandandi tiltæ kir fjármunir í. 

computed eru takmarka Í rakningu á ráðstöfunum takmarka verða svo aðgengilegar 

fyrir allar upprunaskjö l sem hafa verk.  
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Ný skýrsla til þess að finna 

mögulega árekstra 

í fæ rslum 

nýrrar skýrslu, mögulegir árekstrar - birgð ir og fjárhagur, villuleitar hvort fæ rslur úr 

birgðastjórnun og fjárhagur samsvara fæ ribreytustillingunum í lánardrottna, 

viðskiptavini, framleiðsluupplýsingar - og birgðum. Skýrsluna má nota til að skoða 

lista yfir ö ll fæ rslum sem brjóta eina eða fleiri reglur. Fyrir hverja brot, leiðréttinga 

stungið er upp á.  

Skýrslu framework um 

hvernig á að skilgreina 

birgðavirð isskýrslur 

Skýrslur til að rekja birgðahreyfingar eða afstemma birgðir við fjárhag nú  er hæ gt að 

skilgreina og vistuð. 

skýrslum eru stofnuð í ný skýrsla framework sem hæ gt er að nota til að vista safn 

einkvæ mt skýrslu afbrigðum. Eftir að skýrsluskilgreiningar er stofnuð getur skýrslan 

verið í keyrslu í hvaða tíma sem er, án þess frekari skilgreiningu.  

Skýrslur má stilla fyrir eftirfarandi tilgangi: 

 Innri endurskoðun – skýrslan sýnir birgðavirði á raunmagni er fjárhagslegt 

magn og gildi. 

 Ytri endurskoðun – skýrslan sést birgðavirði eftir magni og gildi, með engu 

distinction milli efnislegs og fjárhagsleg gildi. 

 Afstemming við fjárhag – skýrslan sýnir vÍv birgðum, þar með talið röð 

tilfangagerðir fyrir efni, vinnu og óbeinan kostnað. 
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Uppfæ rð birgðastjórnun 

Enterprise Portal síðum 

gildum birgðum síðna í Enterprise Portal hafa verið redesigned með nýrri sem feel og 
fletta aligns með nýjar aðgerðir í bið lara Microsoft Dynamics AX, þar á meðal 
listasíðuaðgerðarúður, forskoða rúðunum og upplýsingakassar. Eftirfarandi síður hafa 
verið uppfæ rt:  

 EPInventOnhand 

 EPInventOnhandInfo 

 EPInventTableInfo 

 EPInventTableList 

Gæ ðastjórnun viðbæ tur Gæ ðastjórnun hefur verið stæ kkuð á eftirfarandi hátt:  

 uppfæ rir geta nú vera læ st fyrir pöntun meðan tengdum vörum í gegnum 
þjónustan. gæ ðaeftirlit  

 gæ ðaeftirlit vinnslu hæ gt er að ræ sa sjálfkrafa þegar vörur eru skráðar 
í vöruhúsi.  

hæ rra stig fyrir ó lík svæ ði nú  er hæ gt að jöfnuð við vörur fara í gegnum gæ ðaeftirlit. 
því, einstökum margar vörur og vörur með mismunandi megi víddarsamsetningar 
sérstaklega skoðaðar. 

Meðhöndlun komu afurða 

sem ekki eru í birgðum 

Jafnvel þótt unstocked afurð ir eru ekki enn á eftir komur birgðir, hæ gt er að vinna 
í listanum og skjámyndinni komuyfirlit og skráðar í skráningarskjámynd. 

í birgðum fyrir pantanir á innleið vörur auðkennast af InventTrans fæ rslur, en afurðir 
sem ekki eru í birgðum mynda ekki InventTrans fæ rslur og þeim er ekki hæ gt að eru 
raktar í birgðum. Pöntuðu magni í afurð ir sem ekki eru í birgðum eru auðkenndar 
með fyrir merki væ ntanlegra innhreyfinga á. pöntun á innleið Pöntun á innleið verða 
birgðafæ rslur fyrir vörur í birgðum með pöntunarstöðu og pantanir fyrir afurðir sem 
ekki eru í birgðum.  

Eftirfarandi breytingar kynnt einnig: 

 Styðja fyrir samstæ ðuviðskipti afurða sem ekki eru í birgðum 

 Styðja fyrir sö lu og innkaupaskil afurða sem ekki eru í birgðum 

 Uppfæ rslu á hinum ýmsu skýrslum til að rétt meðhöndla pöntunarlínum án 
tilvísun í afurðir 

ítarlegri upplýsingar um breytingar á InventTrans getur að finna í hvíta ber 
yfirskriftina pappír Virkjun á InventTrans Refactoring fyrir Microsoft Dynamics AX 
2012 umsóknir. 

QMS viðbótum 

birgðastjórnun 

út birgðir - fyrirliggjandi þæ tti umreikningsferlis staðalkostnaðarins gæ ðastjórnun 
aðgerð hefur verið stæ kkuð.  

með fyrirliggjandi gæ ðastjórnun aðgerð geta notendur aðeins skrá gögn og 
markmiðið er vinnslumiðuð í gæ ðastjórnun.  
 
Stö ð vun í birgð um 
 
birgðalokun virkjar sjálfvirka lokunar birgða í á innleið gæ ðastjórnun vinnslu ásamt 
lokunar handvirkt einnig á lager.  
 
svæ ð i gæ ð apró funar við bæ tur  
 
virkjar getur tengið við skoðun svæ ði með vöruhúss sem þegar er til uppsetningunni, 
svo það geti auðkenna staðsetningu fyrir birgða í gæ ðastjórnun vinnslu. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213131&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213131&clcid=0x409
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Stíll sem afurðarvídd 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 aðgerð pakka) 

Þessi aðgerð bæ tir styðja fyrir annan afurðarvídd af Stíll. Er sett upp og notuð nýrri 

vídd eru nota fyrirliggjandi: afurðavíddir Lit og stæ rð.  

Hlaupandi meðaltali 

birgðamatsaðferð 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 aðgerð pakka) 

nú er hæ gt að velja hlaupandi meðaltali, aðferð kostnaðar perpetual þar sem 

birgðamatsaðferð. fyrir afurð ir á hlaupandi meðaltali matsaðferð in sem leyfir 

bakfæ rðar innkaupapantanir og sölupantanir, mat framleiddrar afurðir, neikvæ tt 

birgðamat í hlutfalli eignfæ rsla frávik eftir afurð reikningur hefur verið bókaður, og 

uppfæ rðar birgðakostnað á fæ rslu bókuð. Birgðalokun eða endurú treikningi ferli ekki 

taka með afurðir með því að metið hlaupandi meðaltali í ú treikninga. 

Birgðalokun afköst 

viðbæ tur 

afköst birgðalokun og endurreikna runuvinnslur hefur verið verulega endurbæ tt. 

Afköst bæ tta byggist á breyting á þann hátt að runuvinnslur nota runurammanum 

í Microsoft Dynamics AX:  

 Eðli sem tengist birgðalokun runu hjálpara hefur verið redefined og nýja 

reglum utilizes samhliða vinnslu ú r runuramminn skilvirkan hátt, 

upphaflega. 

 nýja fæ ribreyta hefur verið kynnt sem gerir kleift að tilgreina hámarksfjö lda 

á vörum sem hæ gt er að unnið í einu með því að birgðalokun runu hjálpara.  

breytingin hefur leitt til skilvirkari vinnsluflæ ði sem eykur öryggi sem og afköst sem 

eykur og innsýn traceability fyrir gildandi þrepi í birgðalokun eða endurú treikningi 

vinnslur þegar þæ r eru framkvæ mdar í runu. 
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Notendaviðmótinu uppfæ ri 

og nýjar aðgerðir fyrir 

framleiðsluframkvæ md og 

tíma og viðveru aðgerðir 

verkflæ ði fyrir starfsmannaskráningar – nýtt verkflæ ð i samþykktar er notað til 

að samþykkja starfsmannaskráningar. Verkflæ ð ið ákvarðar sem getur samþykkt 

skráningum og hvort sjálfvirkt samþykki skráninga er leyfð. Nýja reiknivél við 

ú treikning tímaskráningar hefur líka veriÐ  innleidd.  

 fyrrverandi tarfsmaður skjámynd er úreld – starfsmannaskjámyndina sem 

notuð var í vinnusalarstjórnun í fyrri ú tgáfum er úreltur. Gögn úr sem 

mynda er nú hf í starfsmaðurinn skjámynd í mannauði.  

 uppfæ rð greiða launa – um hefur verið um þannig að redesigned 

tímaskráningar eru bókaðar á daglega með því að nota stöðluðu 

kostnaðarverði. Þegar framleiðslupöntun eða verki er lokið, raunverulegan 

kostnað verð er reiknað í ef yfirmaður eða stjórnandi að nota velur 

raunverulegan kostnað verðútreikninga. Gerir þessa nálgun raunverulegum 

kostnaði sem á að reikna í lok framleiðslupöntun eða verki á grundvelli Þæ r 

launafæ rslur sem eru myndaðar í gegnum jafnóðum tímalengd sem 

framleiðslupöntun eða verki. 

Á æ tlun sölu og framleiðslu nota birgðaáæ tlun skjámynd til að fá yfirlit yfir núverandi eftirspurnar og 

framboðsstöðu fyrir vöru eða afurðasafn. í birgðaáæ tlun skjámynd er hæ gt að gera 

eftirfarandi:  

 Skoða innhreyfingarskjal birgðaupplýsingar sem er síuð eftir birgðageymslu, 

aðalröðun, og tímabil. 

 Fylgjast með og greina framboðs. 

 Gera breytingar á áæ tluðu birgðirnar. 

Skoða nýja í íhlut listasíðu 

yfirlit staðsetninga 

Windows (Foundation framsetningu WFP) skoða íhlut hefur verið jöfnuð við yfirlit 

staðsetninga listasíðunni í birgða - og - og kynning lagi listasíðunnar hefur verið 

breytt. Breytingarnar hafa nýjar leið ir til að fæ rsluleit og valkost til að finna hnúta. 

Spá vörur á einhvern stig 

í uppbyggingu vöru 

nú er hæ gt að spá vörur sem eru ekki á aðeins varan stig heldur einnig 

á undirsamsetning stigi. Þessi sveigjanleiki gerir kleift að framleiða millivörur 

á grundvelli spáa og varan samsetningu á grundvelli pantanir viðskiptavina. Læ kkun 

spár í gerist einnig viðeigandi stigið  í. 

Vinnusalarstjórnun 

kerfiseiningar er skipt 

í tvæ r nýjar aðgerð stillir 

Vinnusalarstjórnun (SFC) hefur breyst considerably í Microsoft Dynamics AX 2012. 

hann er ekki lengur kölluð vinnusalarstjórnun og hefur verið skipt í eftirfarandi 

aðgerðasvæ ða: 

 tími og mæ ting - tíma og viðveru fyrri allar aðgerðir innihalda SFC - 

aðgerðir til að skrá yfir vinnutíma, eins og innstimplunar og ú tstimplunar og 

skráningu á óbeinum verkþáttum og viðveru skráningu, eins og fjarvistir 

skráningu. Tíma og viðveru inniheldur eiginleika sem mynda 

launaupplýsingar sem launakerfi hæ gt að nota til að reikna laun fyrir 

starfsmenn. Þessar aðgerðir eru tiltæ kir í valmyndin mannauður. 

 framleiðsluframkvæ md - starfsmenn hæ gt að stofna og flytja 

tímaskráningar ákveðinnar framleiðsluvinnslu eða verk með því að nota 

vinnslulista skráningarskjámynd. Skráningu aðgerðir fyrir tíma -, er 

vörunotkun og verk eru tiltæ kir í framleiðsluupplýsingar stjórnun og 

verkefnastjórnun og bókhald valmyndir.  

aðgerðir fyrir tíma og viðveru og framkvæ md framleiðslu má nota sérstaklega. Hins 

vegar að nota bæ ði söfn af aðgerðir veitir fullri virkni fyrri SFC - kerfi, stig 

mismunandi, þar á meðal 3 og uppfæ rir viðauka fyrir Microsoft Dynamics AX 2012.  
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útlit skráningarskjámynd í framleiðsluframkvæ md hefur verið uppfæ rð og einnig 

nýtast þeir við að gera eftirfarandi:  

 skoða daglega stöðu og kladdabók.  

 Skoða viðhengi tengdur vinnslu eða aðgerð. 

 Skoða og prenta gildandi verkþæ tti. 

Nota tímabilssniðmát til að 

skilgreina áæ tlanir 

hæ gt er að setja upp nýjan tímabilssniðmát sem afmarkar og birtir gögn 

í notandaskilgreind. tímaramma Sniðmátið getur valdið uppbyggingu miðað við mikið 

magn gagna á borð við sölupantanir og spáráæ tlanir, með því að flokka gögnin 

í einu. Tímabilið er kynnt til að birta hvaða röðunarkröfum. Einnig er hæ gt að nota 

sniðmát til að stofna hvers konar Á æ tlun, eins og framleiðslu er innkaupa, sölu og 

endanleg samsetningarröðun. 

Birgðamagn er ú t sjá lfkrafa 

fyrir vörur þyngd catch 

fyrir vörur, þyngd catch birgðamagn ekki lengur hæ gt að tilgreindur eða breyta við 

reikningsfæ rslu. Magnið er nú  reiknuð ú t frá catch þyngd magn sem hefur verið fæ rð 

inn og hæ ð sem er skráð í birgðafæ rslunum. 

Skilgreina reiknireglu notuð 

og framkvæ ma jöfnun 

á potency vöru 

í framleiðslu 

Hæ gt er að nota potency management til skilgreina vöru þannig að það hafi tiltekinn 

concentration af virka innihaldsefni skal lagfæ ra 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. 

Skilgreina vöru að vera 

notuð og hilla eigindir ú r 

millilínur vörur af fullbúnar 

vörur 

hæ gt er að skilgreina vöru til að uppfæ ra eiginleika og runu hennar hilla líftíma 

upplýsingar úr hráefnum úr reiknireglunni sem er notað til að framleiða vöruna. 

Hæ gt er að nota til að erfðir líftíma hilla skilgreina vörur sem takmarkar birtingu 

samtala birgða runan með fyrstu dagsetningar líftíma hilla er uppfæ rð eða erfast yfir 

í afurð ina einkenni fullbúnum vörum. Fyrir runu eiginleika er hæ gt að tilgreina 

eigindum fyrir bæ ði fullbúnum vörum og hráefni og velja hvaða hráefni standast 

einnig eiginleika þeirra eða eigindagildi á að fullbúnum vörum. Einnig er hæ gt að 

hafa co - afurð ir uppfæ rt með tilliti til þessarar sama hilla líftíma og keyrsla 

eiginleika.  

Stofna eigind sem byggja 

fyrir reiknireglu 

verðlagning potency vöru 

hæ gt er að setja upp runu eigind sem byggja fyrir reiknireglu verðlagning potency 

vöru. Hæ gt er að skilgreina ákveðnar vörur sem má reikningsfæ ra samkvæ mt 

eiginlegum potency efnisins mótteknar.  

Bæ ta við runu eigind 

í raunverulegt gildi notuð 

birgðir skráð 

Hæ gt er að bæ ta rétt virði notuð birgðir grunnur eigind til skráðs birgð ir keyrsla 

innkaupapöntun. 

Stofna raðir fyrir 

framleiðslu 

hæ gt er að nota afurð röðun á að skilgreina eina eða fleiri til að raðir að ú thluta 

á mismunandi vöru. Afurð röðun veitir aðferð til að raða framleiðslu í viðeigandi 

pöntun þannig að það sem er sjá lfkrafa eru tíma changeover í framleiðslu minnka. 
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Uppfæ rslu úr Lean 

manufacturing fyrir 

Microsoft Dynamics AX 

2009 

Microsoft Dynamics AX 2012 lean manufacturing hefur uppbygging fundamentally 
breyttist ú r Lean manufacturing fyrir Microsoft Dynamics AX 2009 og fyrri ú tgáfur. 
Kótinn er nýtt, það er enginn kóti. uppfæ rsluverkið Hafi verið eldri ú tgáfu af lean 
manufacturing er hæ gt að flytja núverandi ú tgáfu gögn þegar uppfæ rt er. Hins vegar 
þarf að framkvæ ma nokkrar foruppfæ rslu verk. Þar á meðal er:  

 stofna nýtt lean manufacturing. Uppsetningargögn inniheldur 
framleiðsluflæ ði og verkþæ tti sem eru notaðir til þess að stofna kanbön og 
kanban - reglur.  

 Varpa núverandi ú tgáfu gögn í nýja uppsetningargögn þannig að hæ gt að 
breyta því við uppfæ rsluna. 

Nota framleiðsluflæ ði og 

verkþæ tti í líkan er lean 

manufacturing foundation 

 Auðkenna fyrirtæ kisins viðskiptaferli og grunnur framleiðslusamsöfn og 
varpa þeim sem framleiðsluflæ ða. 

 útskýra hverja sem framleiðsluflæ ðis röð verkþæ tti. Er flutningsverkþátt 
skilgreinir hreyfingar á efni. Ferli verkþátt skilgreinir virðisauka aðgerð sem 
er beitt á vöru.  

 Setja upp vinnuflokkana sem forðaflokka sem hæ gt er að keyra 
vinnsluverkþæ tti. 

 Setja upp framleiðsluflæ ð islíkön til að skilgreina afkastagetu stillingar fyrir 
hverja vinnu flokk. 

ítarlegri upplýsingar um framleiðsluflæ ð i er hæ gt að finna í whitepaper ber 
yfirskriftina : Lean Manufacturing Framleiðsluflæ ði og verkþæ tti. 

Innleiða áfyllingarkerfið 

lean er með því að nota 

kanbana til að signal 

eftirspurn 

hæ gt er að nota kanban til að áæ tla, rekja og keyra framleiðslu - og aðgerðir sem 
eru byggðar á. signals dráttur Til að stofna kanban - kerfa, setja upp kanban - reglur 
sem stjórna því þegar kanban - þörf er stofnuð, hvaða er endurnýjað er beitt og 
hvernig áfyllingu er uppfylltur. þegar kanban stofnað eru eitt eða fleiri kanban - 
vinnslur eru myndaðar á grundvelli kanban - flæ ðisaðgerðir sem hafa verið 
skilgreind í kanban - reglu. kanban - vinnslurnar fyrir ú thlutað verk reit á grundvelli 
framleiðsluflæ ðislíkani. 

Setja upp kanban - reglur 

til að innleiða mismunandi 

áfyllingu stefnu 

 Uppsetningu á - magn kanban - reglur til að ú tvega efni 
efnismeðhöndlunareiningar sem notuð eru úr birgðum. 

 Setja upp Á æ tlað kanban reglur til að ú tvega þarfir sem eru myndaðar 
í Á æ tlanagerð. 

 Setja upp reglur tilvikskanbans að ú tvega þarfir sem eru myndaðar úr 
sölupöntunarlínur þegar framleiðsluuppskriftarlínum, kanban - lína og 
lágmarksbirgðir stillingum. 

Á æ tla kanban - magn að 

ú tvega birgðastig marks 

þegar er settur upp fyrir fasta kanban - magn er hæ gt að reikna kanban - magn sem 
byggja á innhreyfingarskjali eftirspurn á tilteknu tímabili. ú treikningi kanban - 
magns getur tekið reikninginn eftirspurn samkvæ mt spá eftirspurnar úr opnum 
pöntunum, sögulegt eftirspurn, og öryggisbirgðir þarfir.  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213164&clcid=0x409
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Nota til að skoða Kanban - 

spjöldunum, áæ tlun og 

keyra kanban - vinnslur 

sem eru áæ tlaðar fyrir 

vinnuflokkur 

 Kanban - spjald fyrir flutningsvinnslur – veitir yfirlit yfir gildandi 
flutningsvinnslur. Hæ gt er að vinna verk, líkt og að uppfæ rslu og skrá 
tiltektarlista, og upphafs - og þegar verið er að ljúka við flutningsvinnslur.  

 Kanban - spjald fyrir ferlisvinnslur – veitir yfirlit gildandi framleiðslu staða 
fyrir vinnu flokk. Upplýsingar eru flokkaðar og birtar af flipann til að styðja 
mismunandi framleiðsla - tengd hlutverk og meginverkefnum, eins og að 
tímasetja verk komandi undirbúa tiltektarlista, eftirlitið kanban - stig 
í geymslusvæ ðum og skrá stöðu kanban - vinnslu.  

 Á æ tlunarspjald kanbans – gefur yfirlit yfir kanban - vinnslur sem eru 
áæ tlaðar fyrir vinnu flokk. kanban - vinnslurnar og stöðu birtast 
í áæ tlunartímabilana sem hafa verið skilgreind í framleiðsluflæ ðislíkani. 
Afkastagetu sem prósenta á áæ tlunartímabil er einnig birt svo hæ gt sé að 
fylgjast með áæ tlaðan Á lag. Hæ gt er að ljúka verkefna, s. s. að breyta 
stöðunni á kanban - vinnslu og endurröðun kanban - verk til að 
mismunandi áæ tlunartímabilana.  

Samþæ tta kanban - 

framework með Microsoft 

Dynamics AX birgðafæ rslu 

ferli 

 prenta kanban - spjöld, virk spjöld og tiltektarlistar sem á styðja notkun 

kanbana. þessi skjöl eru notaðar til að tákna, rekja og skrá kanban - verk 

í vöruhús og á framl. hæ ð Hæ gt er að setja upp fæ ribreytur fyrir prentun 

þessi fylgiskjö l í kanban - reglur.  

 útvega efni sem er notuð til að svara. þarfir kanban - vinnslu 

Tiltektaraðgerðir kanban - sem styðja ferlisvinnslum og kanban - 

flutningsvinnslur eru fullsamhæ ft við fyrirliggjandi Microsoft Dynamics AX 

birgðafæ rslu. ferli Ennfremur er hæ gt að nota til að skrá að skanna 

strikamerki tiltekt og flutningsverkþæ tti í birgðum.  

 nota hæ gt að loforðs (CTP) aðgerð til að fá réttar sendingardagsetning 

upplýsingar þegar farið er inn í sölupöntun. Þegar valið er að skrá 

sölupöntunarlínunni er sendist dagsetning er reiknuð á grundvelli tiltæ kar 

afurðir, efni og tilföng sem nauðsynleg eru til þess að uppfylla tiltekinn 

viðskiptavin eftirspurn.  

Lean manufacturing styður 

innkaupa - og 

reikningsfæ rslu ferli fyrir 

þ jónustu sem er tengdar 

framleiðslu flæ ðisaðgerðir 

sem eru undirverktaka 

Hæ gt er að setja upp verkþæ tti framleiðsluflæ ðis sem eru úthýsta, ú thluta 

innkaupasamningslínur og þ jónustu í ú thýsta verkþæ tti og stofna reglubundin 

innkaupapantanir og móttökuráðgjöf til að styðja innkaupa - og reikningsfæ rslu 

þ jónustu. 
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Updated aðgerðir fyrir lean 

manufacturing 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

Bakfæ ra tæ ma kanban 

 

Hæ gt er að bakfæ ra stöðu efnismeðhöndlunareiningar sem hefur verið ú thlutað til 

ú r, kanban - AuttTil að Mó ttekið . Þetta getur verið nauðsynlegt ef notanda skráir 

röngum stöðu sem Autt. þegar framleiðslustöðunni er snú ið afgreiðslueiningu eiga 

eftirfarandi skilyrði við:  

 Stöðu afgreiðslueiningu breytist ú r AuttTil að Mó ttekið . 

 Fæ rslur fyrir notkun úr kanbani geymslusvæ ðum eru bakfæ rðar. 

 Fyrir kanbön sem eru myndaðar fyrir verk af gerðinni fast magn kanban - 

reglu, ógilda kanban sem var mynduð hugsanlega verður eytt. 

 ef virk spjöld eru notuð, tengingin milli kanban og kanban - spjald er komið 

á aftur.  

 

Hreinsa ö llum verkþ á ttum efnis við  

 

fyrir framleiðsluflæ ði sem sjálfar af mörgum vinnsluverkþæ tti er hæ gt að ú thluta 

tiltektaraðgerðir fyrir tiltekna vöru og afurðavíddir það verkþæ tti. Þetta á einnig við 

við verkþæ ttina sem notar. afurðir semifinished Þegar kanbön eru stofnuð er Kanban - 

spjald fyrir ferlisvinnslur birtir tiltektarlínur fyrir hvert verk og efnisnotkun er skráð 

við samsvarandi. Framvirkt - skráð efni er skráð þegar verk er ú tbú ið eftir. 

Biðhreinsa efni er skráð þegar verk er lokið.  

 

þessa aðgerð breytir hvernig tiltektarlínur fyrir kanbön sem ná yfir verkþæ tti yfir 

margar eru vistaðar í gagnagrunninum. í Microsoft Dynamics AX 2012, tiltektarlínur 

fyrir kanbön tengjast fyrsti, óháð því hvaða losunarregla vörunnar í uppskriftum línu. 

í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2, tiltektarlínur sem hafa viðgerðarloka losunarregla 

tengjast síðasti verkþáttur fyrir kanbanið sjálfgefið . 

 

Uppfæ rir forskrift innflutningi er virk kanbön sem hafa margir verkþæ ttir í nýja. 

 

  



 

286 

 

NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

Rö ð un 

Rö ð unarþ æ ttir 

Hvað a eftir 

verklagsreglum 
við komandi ný ja 
fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Nýjar aðgerðir áæ tlun líkan 

fyrir forða aðgerðir og 

stjórnun vinnustöð getu 

Hvernig forða eru flokkaðar saman vegna tilgangur stjórnun afkastageta hefur 

verið afmarkaðar frá hvernig tilfangaþarfir eru tilgreindar fyrir. framleiðsluaðgerða 

Þessi forða gerir aðskilnaðinn sem á að nota á margra birgðageymslna og hann 

fjarlæ gir skilgreina þarf forða margsinnis, eftir því hvernig þæ r eru notaðar eða 

hvað þeir eru notuð. Að auki er tiltæ ka afkastagetu geta skoðað, sem getu forða 

handvirkt einfaldar röðun og meðhöndlun undantekninga.  

Þá Microsoft Dynamics AX 2009 „framleiðslu vinnustöð― hugtaki hefur verið 

redefined og er nú  forða „kölluð―.  

þar sem hátt afkastagetu er stjórnað er nú  aðskildar frá þarfir framleiðslu hvernig 

eru tilgreindar er hæ gt að gera eftirfarandi: 

 nota sama búnað á mörgum stöðum. Hæ gt er til dæ mis að flytja tæ ki og 

framleiðslu mismunandi notenda, eftir þörfum og þannig með og 

framleiðslu framleiðslubúnað virkjar þvert á svæ ði. 

 Auðveldara að tímasetningu aðgerða - og finna skiptivöru hentuga forða 

sem getur fylla ú t nauðsynlega aðgerð og þannig. seinkanir framleiðslu 

sölustaðarglugginn 

 Skilgreina getu við aðgerð forða (áður kallaður vinnustöð) og bera kröfur 

aðgerðar með getu hvern tiltæ kan forða, þannig facilitating kenni tiltæ kra 

framleiðsluforða. 

Nákvæ mari upplýsingar um aðgerðir forða hæ gt er að finna í hvíta ber yfirskriftina 

pappír Innleiðir aðgerðir forða líkan fyrir Microsoft Dynamics AX 2012 umsóknir. 

Aðgerðir forða model: Getu 

sem byggja 

framleiðsluáæ tlun 

, í Microsoft Dynamics AX 2009 er hæ gt að nota verkefnaflokka til að tilgreina 

tókst aukavinnustöðvar eru með heldur eingöngu þegar vinnsluröðun. í Microsoft 

Dynamics AX 2012, forði getur verið ú thlutað á vinnslur og aðgerðir með því að 

stemma af forðanum getu með kröfu aðgerð. 

, í Microsoft Dynamics AX 2012, annað forða með sama getu er teknar með 

í reikninginn. Þetta á við, óháð því hvort vinnsluröðun er keyrð eða aðgerðaröðun. 

Valið vinnslu er sú  sama, og felur í sér samsvarandi kröfu aðgerð af forðanum 

getu. öðrum skipulagshömlur t. d. staðsetningu, forða vinnslutími, og gerð 

tilfanga, eru einnig talin þegar framleiðslan er áæ tluð. 

Yrði afgreidd, verk flokkar hafi verða úreltar í Microsoft Dynamics AX 2012 og þæ r 

hafa verið fjarlæ gð. 

Nákvæ mari upplýsingar um aðgerðir forða hæ gt er að finna í hvíta ber yfirskriftina 

pappír Innleiðir aðgerðir forða líkan fyrir Microsoft Dynamics AX 2012 umsóknir. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213134&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213134&clcid=0x409
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Afurðarafbrigði Application 

Programming Interface 

forrit programming interface (API) sé tiltæ k til að aðstoða fyrirliggjandi 

viðskiptavinir sem eru að nota til að vörusamsetningar fyrirliggjandi þeirra flytja 

líkön vörusamsetningar á ný reglum. Einnig API sem veita verkfæ ri fyrir forritara 

geti náð nýtt afbrigðalíkan afurðar.  

Afurðaafbrigðastillir Nýr vö ruflokkur að gerð ir skilgreiningu 

afurðaafbrigðastilli er afbrigði vöruafbrigðalíkans sem byggja á verkfæ ri sem 

Microsoft vogun vöru. Foundation leysara Hæ gt er að nota afurðaafbrigðastilli til 

að stofna og viðhalda framleiðslulíkönum og að endurnota framleiðslulíkönum 

Íhlutir og eiginleika. Einnig er hæ gt að nota afurðaafbrigðastilli eigi að skilgreina 

vörur á sölupöntun og nota afbrigð i sniðmát til að forstilla notuðu skilgreiningu 

valið.  

Afurð aafbrigð astillis Enterprise Portal og 

Hæ gt er að opna afurðaafbrigðastillis í gegnum Enterprise Portal, og hæ gt er að 

skilgreina vöruafbrigðalíkana sem byggja á skorðum, sem og breyta fyrirliggjandi 

afbrigð i í Enterprise Portal. 

Sem Afbrigð i Skjámynd 

í afurðaafbrigðastillis geti náð 

er auðveldara 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

Til að bæ ta extendability af Samskipa línu skjámyndar sem notuð er við  

í skilgreinarlotu, afurðaafbrigðastillis nýja skjámynd sem byggist á X + + er nú 

tiltæ k sem sjálfgefið skilgreiningarskjámyndinni. Fyrirtæ ki geta nú  velja hvort þau 

vilja nota skilgreiningarskjámyndinni sem byggist á Windows kynning Foundation 

eða einn sem byggir á X + +.  

Endurbæ tur verkfæ ri 

í Á æ tlun 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

nú má skoða tengslin á milli aðgerðir um áæ tlaðar pantanir. Einnig er hæ gt að 

skoða tengsl við pantanir sem eru þegar verið samþykkt. Þetta auðveldar að 

forgangsraða pantanir og til að einbeita sér að afleiddar þarfir staðfestingu 

sjálfvirkt. 

 

aðgerðir eru kynnt vegna setja upp fæ ribreytur fyrir skipulagningu til að auðvelda 

skilja hvernig fæ ribreytustillingar geta haft áhrif á gögnum í Microsoft Dynamics 

AX. Þegar keyra niðurbrot, nú  er hæ gt að slökkva á kladda til þess að skrá hversu 

áæ tlanagerð þarfir eru myndaðar fyrir tiltekna pöntun. Þetta auðveldar að sem 

pöntun var mynduð á tiltekinn hátt. Hæ gt er að keyra í aftur áæ tlanagerðar 

hermun áæ tlun þannig að hvorki né breytilega áæ tlun föstu áæ tlunina hefur það 

áhrif á birgðavirðið.  

Endurbæ tur sem gerðar hafa 

verið á yfirlit yfir 

framleiðsluupplýsingum, 

samþykktar og ú treikning 

á skráningu fyrir starfsmanns 

störf, og endurspeglunar 

fjarvistir starfsmanna  

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

Svæ ði og stýrir hefur verið bæ tt við Breyta starfalista skjámynd til að ú tvega 

vinnusal yfirmenn með betri yfirsýn yfir framleiðslu upplýsingar sem tengjast 

framleiðslupantanir. Viðbótanna hafa með bæ tt kleift að forgangsraða vinnslum, 

breyta forða sem er tengdur við valda vinnslu, bæ ta við þeim og skoða 

upplýsingar um efni og leið beint ú r Breyta starfalista skjámynd. 

 

umbæ tur einnig verði gerðar að aðgerðum og reikna ú t til að samþykkja 

starfsmannaskráningar í framleiðsluvinnslum og fjarvist. Nýja Vika yfirlit hefur 

verið bæ tt við til að virkja samþykkjandi til að skoða og stjórna skráningar fyrir 

einstakan starfsmann fyrir fullt. vinnuviku 
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Stæ kkuð líkön 

afurðaafbrigðastillis í getu 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

hæ gt er að setja upp afbrigðalíkani afurðar svo að kerfið sjálfkrafa nota aftur 

vöruafbrigðis þegar notandi gerir valið sem uppfylla skilyrð in. endurnota fyrir 

þessa Setja skilyrð in sem ákvarða hvort kerfið endurnota afbrigð i hefst að 

tilgreina sem íhlutarins er reusable og velja svo eigindir sem notanda við verður 

að passa við valið skilgreinarlotu. Þegar notandi lýkur skilgreinarlotu leitar kerfið 

að mótsvarandi skilgreiningu. Ef kerfið finnur skilgreining sem uppfyllir þessi 

skilyrð i, endurnotkun skilgreiningarkenni og tengdri uppskrift og leið.  

nú  er hæ gt að tilgreina sem eigind er skrifvarin þegar notandi er skilgreina vöru. 

Þessi nýja eigindabreytir er ásamt fela og skyldug breytingar í eigindir flýtiflipa.  

Vörpun þegar í reitina í töfluskorðu eigindir af íhlut, til viðbótar við að nota 

eigindum fyrir íhluturinn sjá lfur getur notandi nú einnig nota eigindir ú r 

undiríhlutir íhlutarins. 

sjálfgefin eigindagildi eru nú litið  á sem að vera af sömu flokk sem eigindagildi 

valdar af afbrigði notanda. Þannig innihalda einn eða fleiri sjálfgildi í mótsögn 

hvor við annan eða með skorða gefur villa þegar afbrigð i er prófa eða 

framkvæ md. Afleið ingar þess að halda Þetta er sem það gæ ti verið nauðsynlegt 

að endurskoða sjálfgefin eigindagildi fyrir líkön afurðaskilgreiningar. 

 

 

við skipti og uppruninn  

Við skipti að gerð ir og uppsetn. 
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Pöntun Decouple 

birgðastjórnunar úr stjórnun 

í stað pain tight samþæ ttingu á milli meðhöndlun pöntun og upphafsmanns 
subsystem í Microsoft Dynamics AX 2009 hefur verið leysa. Meðan Þessi 
samþæ tting er hentugt fyrir fyrirtæ ki með mörgum fæ rslugerðir sem naturally eiga 
við um birgða og kostnaðar, á ekki við fyrir fyrirtæ ki hvaðan birgðir mega ekki 
notaðar fyrir innhreyfingar. Hún er einnig minna nauðsynleg fyrir faglega 
þjónustufyrirtæ kisins þar sem útþjónustu eða sendingar fela ekki í sér birgðir 
móttökunni.  

Fyrir innkaup, gildandi tight samþæ ttingu við gluggann birgðir subsystem verður 
sveigjanlega í gegnum microsoft dynamics nav: 

 kleift að tryggja að innkaupapöntunarlínur fyrir afurð ir þ jónustu ekki 
stofna birgðafæ rslur og að efnislegar eða fjárhagslega fjárhag eru ekki 
uppfæ rð við móttöku og reikningsuppfæ rslum.  

 kleift að tryggja þegar þörf er á innkaupapantanalínur vörugerð fyrir 
afurðir ekki stofna birgðafæ rslur. Þetta mun vanalega að aðstæ ður fyrir 
óbeina efni gjaldfæ rðar beint. 

 Hæ gt er að kaupa inn vörur ekki skilgreindir í birgðatöfluna — essentially 

frjálsum texta „er pöntun―. 

 í microsoft dynamics nav tegund vensl á innkaupapöntunarlínur í stjórna 
bókun forstillingar og upplýsingar. 

Fyrir gildandi, er tight samþæ ttingu við gluggann birgðir subsystem verður 
sveigjanlega í gegnum microsoft dynamics nav: 

 kleift að tryggja að sölupöntun - og tilboðslínum í afurðir þ jónustu ekki 

stofna birgðafæ rslur.  
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 kleift að tryggja þegar þörf er á, sölupöntun og sölutilboðslínur vörugerð 

afurðir ekki stofna birgðafæ rslur. Þetta mun vanalega að aðstæ ður sem 

sjá um sölu notar eign.  

 Kleift að selt vörur ekki skilgreindir í birgðatöfluna — essentially frjálsum 

texta „er pöntun―. 

í microsoft dynamics nav tegund vensl á sölupöntun og sölutilboðslínunum 

í stjórna bókun forstillingar og upplýsingar. 

Birgðareglunni í birgðum nýja aðferð til að stilla upp innan birgðareglu fyrir vara er innleiddur. Birgðareglu 

ræ ðst af vara í birgðum líkanaflokkur eigind. Nú er hæ gt að breyta fyrirliggjandi 

eða uppfæ rðar þ jónustuvörum yfir í nota „ekki í birgðum― birgðareglunni. Ferlið 

um breytingar á birgðareglunni er hæ gt að keyra fyrir einn eða fleiri afurðir 

í einum eða fleiri lögaðilum og hæ gt er að keyra margar tíma fyrir mismunandi 

afurðir. Hæ gt er að keyra umreikning um leið og haldið er áfram með uppfæ rslu 

í Microsoft Dynamics AX 2012 eða hvenæ r sem er eftir að uppfæ rsluna.  

Leiðréttingar á afurð afurða 

(innkaupa áður fylgiseðli) 

í leiðréttingu eða bakfæ rð innhreyfingarskjali afurða, í fyrri ú tgáfum Microsoft 

Dynamics AX hafði fjö lda ú threyfinga. það kölluðu á bókað ný, neikvæ tt 

innhreyfingarskjal afurða með nýtt innhreyfingarskjal afurða númer og það 

arbitrarily tínslu hvaða þá bókaðar innhreyfingar afurða bakfæ rslu fannst ekki.  

ný, sérnýttu ferli er kynnt vegna innkaupamóttöku leiðréttingar sem er hæ gt að 

laga eða til að að hluta eða til fulls bakfæ ra tiltekið bókuð innhreyfingarskjal 

afurða. Þegar rétt eða bakfæ ra innhreyfingarskjal afurða innhreyfingarskjal afurða 

er ekki kynna nýtt innhreyfingarskjal afurða númer kynnir, heldur frekar nýja 

ú tgáfu af innhreyfingarskjali afurða.  

Sölu - og innkaupasamning 

skýrslu 

þegar er staðfest sö lu - eða hæ gt er að prenta staðfestinguna og senda afrit við 

viðskiptamann eða lánardrottin. Hæ gt er að skoða eða prenta hvaða ú tgáfu sölu - 

eða samkomulag þar staðfestinguna söguskjámynd. Einnig er hæ gt að prenta 

stöðuskýrslu sem veitir upplýsingar um uppfyllingu sölu - eða innkaupasamning.  

Staðfestingum 

innhreyfingarskjala afurða 

umsæ kjandi um afurð ir geta staðfesta innhreyfingarskjölum afurða. Þetta er 

sérlega gagnleg til að fyrirtæ ki þar sem starfsmenn framkvæ ma mikið magn 

á óbeinum efni innkaupa. 

aðgerð veitir einfalt notendaviðmótinu í Enterprise Portal. Notendaviðmótinu gerir 

notanda kleift að framkvæ ma eftirvarandi verk:  

 Staðfesta full og hlutamóttöku. afurðir umbeðinnar 

 Hafna magn að hluta eða að fullu umbeðinn afurðir með möguleika að 

bæ ta athugasemdum til að ú tskýra höfnun innhreyfinga. 

 Breyta afhendingardagsetningu á völdum línuatrið i. 

 Stofna eignafæ rslur í tengslum við staðfestingu á innhreyfingu afurða 

aðgerð. 

Aðgerðin veitir einnig eftirfarandi verkflæ ð i tilkynninga: 

 álíta sem umsæ kjandi afurðir eru vegna berast. 

 álíta umsæ kjandi sem reikningurinn pantaðra afurða er skráð, en 

staðfestingu á innhreyfingu afurða aðgerð hefur ekki enn verið klárað. 

 Biðlara tiltekinn álíta notanda sem línu vörur hafa verið hafnaði. afurðir 

umsæ kjandi um 

 Biðlara tiltekinn álíta notanda sem staðfestingu á innhreyfingu afurða 

aðgerð, sér um vöru eða umsæ kjanda. 
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Línufjö lda 

í innkaupapöntunum 

númer hefur verið kynnt í skjámynd innkaupapöntunar. Megintilgangur nýju 

línunnar númer er í:  

 Auðkenna línuatrið i innan innkaupapöntun. 

 Raða innkaupapöntunarlínur samkvæ mt línunúmerið. 

þegar pöntunarlína er stofnuð er sem tengjast þessari línu með bæ ta sem er stillt 

í altæ k fæ ribreytu. Notandi getur breyta ú thlutað númer inn handvirkt, ef þörf 

krefur.  

Aðgerðin einnig býður upp á renumbering aðgerð sem reassigns línunúmerum er 

ú thlutað á innkaupapöntunarlínurnar samkvæ mt. bæ ta setja altæ kt 

Viðbæ tur verðsamnings og viðhald viðskiptasamninga hefur verið flutt í fæ rslubæ kur til að bæ ta getur og 

usability. transparency Microsoft Dynamics AX styður nú  eitt yfirlit sem inniheldur 

alla verðsamninga fyrir valinn safn vörur, viðskiptavinir og birgjar. Styður einnig 

aðskildar hlutverk til að stofna eða viðhald viðskiptasamninga og til samþykktar, 

meiri háttar uppfæ rsla, og stýra dagsetningu af gerðinni með 

í viðskiptasamningum.  

í fyrri ú tgáfur af Microsoft Dynamics AX eru breytingar á pöntun eða pöntunarlínu 

tókst óbeint valda viðskiptasamninga að endurkeyra meta, sem gæ tu skrifa yfir 

gildi sem var fæ rð inn handvirkt eða fæ rði inn af annarri heimild. Utanaðkomandi 

aðila hafa sölutilboð með, verktilboðum innkaupabeiðnir, tilboðsbeiðnum, innkaup 

eða sölusamninga, verk AIF eru eða Enterprise Portal. Núna er 

skilgreiningarstillingar getur komið í veg fyrir aftur óviljandi mat 

á viðskiptasamninga.  

snjallverðsléttun hugtaki hefur líka verið innleiddur. Snjallverðsléttun er ein 

tegund psychological lýkur verð eða verðlagningu á grundvelli markaðssetning 

theory að verð með psychological áhrif á einstaklinga. það snertir verð táknað sem 

odd verð sem eru litlar minna en sléttuð tala eins og 19.99 USD. Snjallverðsléttun 

hæ gt er að nota eftir að meiriháttar leiðrétting viðskiptasamninga, einnig er hæ gt 

að notuð sjálfvirkt eftir einingarverð hefur verið reiknuð, byggt á almennur 

gjaldmiðill og á gengi. Stjórna dagsetningargerð gerir viðskiptasamninga eiga að 

meta byggða ekki einungis fæ rð á fæ rslan dagsetningar, heldur líka í umbeðnar 

dagsetningar. 

Afhendingaráæ tlun Notandi getur skipta pöntunarlínu í margar afhendingar en viðhald verð - og aðra 

pöntun skilyrð i frá upprunalegu pöntunarlínunni. 

Aðgerðin er ú tfæ rð í með eftirfarandi skjö l: 

 Sölutilboð 

 Sölupöntun 

 Innkaupapöntun 

Afhendingaráæ tlanir kynna eftirfarandi atrið i: 

 Einfö ld viðmót til að stofna og halda við línur afhendingaráæ tlun 

 Allar aðal fyrir virkjaðar ferli afhendingarlínur 

 Hæ fni til að ú thluta gjöldum á afhendingarlínur 

 Kleift að hnekkja sjálfgildum verð og skilyrð i fyrir afhendingarlínur 
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Stæ kkuð aðgerðir 

innkaupasamnings 

standandi innkaupa hefur verið „endurnefna og redesigned innkaupasamning―. en 
standandi innkaupapöntunum hefur áður verið meðhöndla í upplýsingar um 
innkaupapöntun skjámynd, innkaupasamninga nú  hafa eigin einfaldaða skjámynd. 
Breytingarnar eru meðal annarra eftirfarandi:  

 Microsoft Dynamics AX styður hvort tveggja gildi sem byggja og magn 
sem byggja innkaupasamninga. 

 Hæ gt er að panta tilteknum vörur og innkaupategundir beint með því að 
nota nýr innkaupasamningur upplýsingaskjámynd. 

 Hæ gt að nota skilmála af innkaupasamning, svo sem verð og afslæ tti, 
þegar pöntun er stofnuð með því að nota innkaupapöntun 
upplýsingaskjámynd. 

 Hæ gt að stjórna því hvort sem á að leita að innkaupasamningum þegar 
innkaupapöntunarlínur eru búnar til óbeint, eins og þegar pantanir eru 
staðfestar. 

 hæ gt er að skilgreina gildistímabil fyrir innkaupasamning. 
í afhendingardagsetningu innkaupapöntunarinnar verður að vera innan 
gildistíma.  

 Hæ gt er að setja innkaupasamninga í bið til að stjórna því hvort þeir verð i 
aðgengilegir fyrir við innkaupaaðilinn pantað er. 

Lagfæ ringar fyrir ú thlutunina 

gjalda 

hæ gt er að ú thluta gjöldum á einstaka línur á innkaupapöntun eða reikning. Til 
dæ mis ef sumum vörur á innkaupapöntun voru tíndar upp á birgðageymslu 
lánardrottinsins og sumir voru afhentar er hæ gt að ú thluta afhendingu aðeins 
gjöldum á vörurnar sem var afhent. 

Innkaupapantanir og 

breytingastjórnun 

breytingastjórnun er hæ gt að biðja um breytingar á innkaupapantanir. 
Breytingastjórnun inniheldur verkflæ ði samþæ tting sem verður að sett upp til að 
stjórna samþykktarferli fyrir beiðnir um breytingar. þegar verkflæ ði hefur verið 
samskipað er það ákvarðar leið innkaupapöntunarinnar, verk sem verður að vera 
lokið innan af hverjum og undir hvaða aðstæ ður verk verður að vera lokið innan 
og hvort verk krefjast aðgerðar notanda eða átt sér stað sjálfkrafa.  

þegar breytingar beðið er um, innkaupapöntun er stillt á uppkasti þar til henni er 
samþykkt. Aðeins samþykkt innkaupapöntun. hæ gt er að staðfesta Jafnvel þótt 
breytingastjórnun er ekki virkur, staðfestingum innkaupapantana er áskildar, 
þannig að ekki er hæ gt að móttaka og reikningsfæ ra þar til innkaupapöntun hefur 
verið staðfest.  

ef breytingastjórnun er virk, ekki er hæ gt að eyða. í staðinn öð last þæ r úreltar og 
víkja fyrir nýjustu innkaupapöntun fyrir sem breytingabeiðni hefur verið samþykkt. 
áður samþykktar innkaupapantanir eru vistaðar í sérstakt eyðublað.  

Jafnvel þótt breytingastjórnun er virk fyrir altæ ka stig, breyta stjórnendur geta að 
gera hann óvirkan fyrir einstaka lánardrottna og innkaupapantanir ef til dæ mis 
pantanir frá tilteknum birgja ekki krefjast samþykkis. 

Stæ kkuð aðgerðir 

sölusamnings 

standandi sölupöntunar hefur verið aðgerðir og redesigned „ endurnefna ‖. 
sölusamnings auður en sölupantanir áður voru meðhöndla í sölupöntun, 
upplýsingaskjámynd sölusamninga nú hafa eigin einfaldaða skjámynd. 
Breytingarnar eru meðal annarra eftirfarandi:  

 Microsoft Dynamics AX styður hvort tveggja gildi sem byggja og magn 
sem byggja sölusamninga. 

 Hæ gt er að panta tilteknum vörur og innkaupategundir beint með því að 
nota nýr sö lusamningur upplýsingaskjámynd. 
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 Hæ gt að nota skilmála af sö lusamning, svo sem verð og afslæ tti, þegar 
pöntun er stofnuð með því að nota sölupöntun upplýsingaskjámynd. 

 Hæ gt að stjórna því hvort eigi að leita sölusamninga þegar 
sölupöntunarlínur eru búnar til óbeint, s. s. með samstæ ðupantanir. 

 hæ gt að tilgreina gildistímabil fyrir sölusamning. Umbeðin 
sendingardagsetning sölu verður að vera innan gildistíma.  

 Hæ gt er að setja sölusamninga í bið til að stjórna því hvort þæ r eru 
tiltæ kar í við sölufulltrúa pantað er. 

Breytingar á uppsetningu 

innan samstæ ðu 

mf - vensl og reglur eru settir upp á ný skjámynd sem inniheldur sama innhald 

eins og skjámyndin notuð er í fyrri ú tgáfum. Nýju uppsetningunni hæ gt ú r hnappur 

Á  viðskiptamanna - og síðna. Uppsetningu í þessari skjámynd er samnýtt fyrir 

lánardrottinn og viðskiptamanns í viðskiptasamninga og einungis verður að vera 

skilgreindur einu sinni. í fyrri ú tgáfum er uppsetning gat ekki samnýttar og átti að 

sér stað í bæ ði lánardrottinn reikningsskil og í fyrirtæ ki viðskiptavinar. Engar 

virkar breytingar vegna þeirri breytingu.  

Ljúka innkaupapantanir og 

innkaupapantanalínur 

er hæ gt að ljúka innkaupapöntunarlínur sem hafa lokið, sem þýðir að ef hverri 

línu, er pöntuðu magni hefur verið móttekin að fullu og paraðir við 

lánardrottnareikninga. Allt innkaupapöntun hæ gt að ganga frá ef allar línur í hafa 

verið lokið eða hæ tt við.  

 

Innkaup og uppruni 
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Meta lánardrottna byggð 

á heimild til að fara kleift að 

veita vörur og þ jónustu 

hæ gt er að gefa lánardrottnum byggja á viðmiðunum sem skilgreina fyrir hverja 

tegund vöru eða þ jónustu sem lánardrottna skilað. Hæ gt er að meta lánardrottin 

fyrir hverja fæ rslu hjá lánardrottni.  

Stuðning við mörgum 

tungumálum fyrir 

innkaupavörulista 

hæ gt að stofna eina innkaupavörulista sem hæ gt er að skoða á mörgum 

tungumálum, byggð á Microsoft Dynamics AX notandi forstillingar og tungumál. 

setja staður Sölustjórar hæ gt að skilgreina þýdda textann sem birtist 

á innkaupasvæ ðinu.  

Gengi og gefur svörun 

varðandi vörur og 

lánardrottna 

á innkaupasvæ ðinu 

starfsmenn taxta afurð ir sem þeir hafa verið pantaðar með lánardrottna og lokið 

þæ r sem, og gefur svörun varðandi. reynslu þeirra Svörun er þýtt og birtast 

á innkaupasíðunni eru til að allir notendur geti tekið upplýstar pantað þegar 

ákvarðanir afurðir eða á viðskipti við tiltekinn lánardrottin. Yfirmaður innkaupa 

hæ gt að stjórna hvort athugasemdir og einkunnir séu leyfðar á innkaupasíðunni 

eru og hvort allar athugasemdir skuli skoða áður en þæ r birtast 

á innkaupasvæ ðinu.  

Nýr starfsmaður 

servicessíða 

starfsmannaþjónustusíðu í Enterprise Portal hefur verið að fullu bæ ta uppfæ rð í. 

usability Nú er hæ gt að skoða allar tiltæ kar verk á einum stað. Tengd verk eru 

flokkaðar undir verk yfirskrift, og þegar smellt er á fyrirsögn fyrir, nýjan 

verkþátt svæ ði eða listasíðuna opnast þar sem fljótlegt og auðvelt að ljúka 

verkefni.  
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Flytja inn vörukóða og mest 

lágmarks - eða 

í pöntunarmagn vörulistum 

lánardrottna 

lánardrottna geta ú tbú ið vörulista sem innihalda staðlaða vörukóða eru og sá 

sem er kóta má sjálfkrafa skráð við innkaupategundir í Microsoft Dynamics AX. 

Lánardrottnar verða fara eftir lagaákvæ ðum um fatlaða bandaríkjamenn 

(Microsoft Dynamics AX viðskiptavinur eftir verklagsreglum viðkomandi 

mæ lieiningu fyrir magn. Lánardrottnar geta tilgreint lágmarks -, hámark og 

stöð luðum pöntunarmagni fyrir afurð ir í vörulista lánardrottins og einnig er hæ gt 

tilgreina fjö lda daga sem þeir krefjast milli pöntunardagsetningu og 

afhendingardagsetningu (afhendingartími). 

Viðbóta við þann 

innflutningsskema vörulista 

innflutningsskema vörulista hefur verið uppfæ rt svo að lánardrottnar auðveldara 

að breyta því hvort núverandi efnisskrá eða yfirskrifa fyrirliggjandi með 

vörulista. nýr vörulisti þegar lánardrottinn gögn sem hlaðið er nýjan vörulista að 

skipta fyrirliggjandi vörulista, samsvarandi vörur og þ jónustu er skipt ú t með 

nýjum gögnum. Allar nýjar vörur og þ jónustu sem er ekki í núverandi 

efnisskráar eru og allar vörur og þ jónustu á núverandi efnisskráar sem ekki 

stemma vörur og þ jónustu í nýja vörulistann eytt. þegar lánardrottinn breytir 

valdar vörur í fyrirliggjandi vörulista, aðeins breytingar sem eru með 

í vörulistaskemu eru notuð í fyrirliggjandi. vörulistavörur Allar nýjar vörur og 

þjónustu sem er ekki í fyrirliggjandi vörulista, en sem eru innifaldir í breytt 

efnisskrá leggjast. 

Sameina skoðunarflokkana 

á innkaupasvæ ðinu 

þegar er setja upp vörulista er skilgreint stigveldi skoðun vörulista sem birtist 

á innkaupasvæ ðinu. Vörulistann skoðun stigveldi getur innihaldið mörg stig 

upplýsinga fyrir hverja innkaupategund. Hæ gt er að tilgreina stig gögnunum 

fyrir vörulistann yfirlitstegundir sem á að birta á innkaupasvæ ðinu. Með því að 

samsteypu tegund stig hæ gt er að takmarka stig upplýsinga sem starfsmenn 

eru til að flokka til að finna afurð þau vilja pöntun.  

Viðbæ tur við og á usability 

á innkaupasvæ ðinu 

Eftirfarandi breytingar hafa verið gerðar á bæ ta usability á svæ ðinu panta afurðir: 

 einfaldaða á þannig að hæ gt er að leita að afurðir eftir flokki, vöru -, 
lánardrottna - og bæ klingi birgja. Afmarkanirnar hafa verið fluttar í efst 
í vefsíðu.  

 bæ tt sýnileika inn í stöðu pöntunar sem hafa verið fæ rðar inn. Eina birt 
allar pantanir sem voru fæ rðar inn og stöðu hver pöntun, ú r að stofna 
og samþykkja innkaupabeiðninnar, til að myndun og uppfyllingu 
innkaupapöntun. Einnig er hæ gt að skoða upplýsingar fyrir tiltekna 
pöntun. 

 bæ tt við þann möguleika að bæ ta við valdar afurðir í innkaupakörfuna 
beint úr afurð listasíðunni. Afurðin upplýsingar page er einungis sýndur 
ef framleiðslupöntun upplýsingar verður að fæ ra inn.  

 bæ tt við þann möguleika að skilgreina gögn sem birtast fyrir hverja 
innkaupategund. Til dæ mis ef aðeins pöntun skrifstofuvörur beint frá 
lánardrottni, er hæ gt að skilgreina tegundina sem á að birta aðeins 
tengla í vörulistum lánardrottna.  

 Bæ tt sýnileika til þess að pantað sé frá lánardrottni. 

 sem bæ tt usability af innkaupakörfuna. Til dæ mis má nú velja allar 
vörur í körfu fyrir ú tskráningu.  

 Fæ kkað í fjö lda þrepa sem verður að klára við notkun útskráningu 
leiðsagnarforrit til að stofna innkaupabeiðni. 

 Bæ tt við fyrirliggjandi viðbótarupplýsingar um innkaupabeiðnir, bæ ta 
þann möguleika að bæ ta við vörum úr innkaupakörfu við fyrirliggjandi 
við innkaupabeiðni. ú tskráningu 

 Gerð innkaupabeiðnir aðgengilegt úr starfsmannaþjónustusíðu. 
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Viðbæ tur við Enterprise 

Portal hlutverkamiðstöðvar 

fyrir innkaup professionals 

nýja vefhluta skýrslur hæ gt er að bæ ta við hlutverk fyrir innkaupaaðili og. 

innkaupastjóra Vefhlutanum gögn inniheldur einingar og sem veita sýnileika inn 

í ú tgjö ldum innkaupa og lánardrottins, bendingar fyrir innkaup professionals, og 

viðunandi stæ kkaðar verkefnalistanum eða viðvaranir sem sýnir 

verkflæ ðistilkynningar. Hæ gt er að smella á skýrslu til að skoða upplýsingar fyrir 

skráða gögn. 

Reglu Framework hæ gt er að stofna reglur og nota þæ r á mismunandi hluta af fyrirtæ kis. 

Reglurnar aðstoða fyrirtæ ki staðlaða tryggja fyrir stýrir business innri ferli eins 

og beiðnir, kreditkorti fyrirtæ kis sendingu og framfylgni hinna. endurskoðun 

kreditkorti fyrirtæ kis Nánari upplýsingar um reglan kerfa, skoða whitepaper með 

heitinu Með reglu ramminn í Microsoft Dynamics AX 2012. 

Setja upp eyðsluþök og 

samþykkistakmörk 

hæ gt er að skilgreina eyðsluþök og samþykkistakmörk, þar á meðal sjá lfgefnar 

takmarkanir á grundvelli vinnslu eða launastigi og nota síðan þeim miðað við 

fyrirtæ kisins. þarf T. d. tveir lögaðila getur haft mismunandi fyrir starfsmenn 

með vinnslu innkaupastjóra. 

Hafa umsjón með innri 

vörulista 

hæ gt er að setja upp og viðhalda vörulista fyrir pantar vörurnar eða þ jónustu 

starfsmenn krefjast til að framkvæ ma daglegri verkþæ tti. Hæ gt er að setja upp 

vörulista yfirlitsskipulag, flytja inn vörulista lánardrottins gögn, tengja afurðir við 

vörulistategundum, og hanna velkomin/ n skilaboð sem birtast í innkaupasíðunni 

fyrir vörulistann. Eftir vörulista er sett upp er hæ gt að birta vörulistann til að 

gera hann tiltæ kan til starfsmanna.  

Bæ ta vörum og þ jónustu 

í innkaupakörfu 

Þegar vörur eru valdar eða þ jónustu úr innkaupavörulista eða vörulista 

lánardrottins er hæ gt að bæ ta við þæ r vörur í innkaupakörfu. Hæ gt er að skoða 

vörunum í innkaupakörfunni þ inni hvenæ r sem er, eytt vörum sem ekki er 

lengur óskað er eftir að breyta neinum skilgreinanleg eigindir afurðar eða breyta 

það magn vörunnar sem á að kaupa. Þegar allt er til reiðu til að skrá ú t er hæ gt 

að stofna innkaupabeiðni beint úr innkaupakörfunni og senda hana til vinnslu. 

Hæ gt er að fara aftur í pöntun innkaupa svæ ði til að halda áfram að leita fyrir 

vörur eða þ jónustu eða loka innkaupa pöntun svæ ði þegar því er lokið.  

Stjórna ytra hýstar vörulista vörulista stjórnendur geta nú  verið upp beinn tengill í ytri vörulista lánardrottins 

sem er hýst á lánardrottinsins. vefsvæ ði Lánardrottinn stjórnar afurðargögnin og 

lýsigögn. Notendur eru beint að lánardrottinsins til að velja vefsvæ ði 

framleiðsluvörur og síðan á grundvelli skilgreiningar skilgreint af innkaupastjóri 

eða innkaupaaðili geta þeir annað hvort skrá ú t beint frá lánardrottni eftir 

verklagsreglum viðkomandi vefsvæ ðinu eða fara aftur í Microsoft Dynamics AX 

pöntun innkaupa svæ ði til að skrá ú t.  

Leiða að vörum eða 

þjónustu 

á innkaupavörulista 

nota innkaupasvæ ðinu leitaraðgerðina til að leiða að vörum eða þ jónustum eftir 

tegund, eða með því að nota lykill orða. Hæ gt er að leita bæ ði innkaupavörulista 

og vörulistum lánardrottna og sía leitarniðurstöður í að finna nákvæ mlega þeirri 

vöru eða þ jónustu sem verið er að leita að.  

Flytja inn vörulistagögn sölustjórar eða innkaupastjórar hæ gt að flytja inn vörulistagögn frá 

lánardrottnum með því að nota afhend XML - skema. Þeir geta fara yfir og 

breyta afurðargögnin áður en hann á að pöntun innkaupa svæ ðinu  

Setja upp svæ ði innkaupa er hæ gt að setja upp innkaupasíðunni sem starfsmenn geta notað að panta 

vörur og þ jónustu sem þeir krefjast fyrir dagleg störf verkþæ tti. Hæ gt er að 

stofna innkaupavörulista, bóka vörulistann á innkaupasvæ ðinu í Enterprise 

Portal og stofna velkomin/ n að starfsmenn sjá þegar þeir fyrst opnaðar. svæ ðið 

Aðgangur að innkaupavörulista er starfsmannaþjónustusíðu, og hæ gt er að 

innkaup stjórnað með polices. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213137&clcid=0x409
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Vörulistagögn vinnslu 

á innflutningi 

hæ gt er að nota fyrir innflutning vörulista aðgerð til að flytja inn viðhaldsbeiðni 

vörulista (CMR -) sem eru mótteknar frá lánardrottnum, og sem innihalda 

afurðir, vörumyndum og þ jónustu sem boðnar eru starfsmenn fyrir innkaup. úr 

Microsoft Dynamics AX, innkaupa stjórnendur geta endurskoðunar, samþykkja 

eða hafna einhverja eða alla af vörurnar eða afurð beiðnir um breytingar sem 

eru í skránni.  

Allar afurð ir sem eru samþykktar eru sjá lfkrafa í afurðarsniðmát í Microsoft 

Dynamics AX og hæ gt að birta í innkaupavörulista. 

Stofna innkaupareglu reglur 

til að stýra ú tgjöldum 

í fyrirtæ kinu 

hæ gt er að skilgreina reglur og innkaup flóknar nota reglur til fyrirtæ kis einingar 

í mismunandi leið ir til að stjórna það fyrirtæ ki notanda hegðun. Reglurnar 

tryggja sem starfsmenn kaupa úr rétta innkaup vörulista og viðeigandi 

æ skilegustu lánadrottnana og að þæ r eru að eyða innan prescribed fyrirtæ ki 

þeirra fyrir. 

Flytja inn vörulista 

lánardrottna 

heimild lánardrottna hæ gt að nota sjálfsafgreiðslugátt lánardrottins til að hlaða 

upp nýjustu þeirra vörulista með því að nota XML - afhend sniðmát fyrir 

vörulista og hann geti skoðað staða innflutningur stendur yfir. Þessi aðgerð 

veitir verkfæ ri og styðja ferli svo að lánardrottnar geta stýrt með því að verk 

samþæ ttingu vörulista með vefþjónustu og sjálfsafgreiðslugátt lánardrottins.  

Skoða upplýsingar um 

innkaupategund 

hæ gt er að skoða æ skilegustu lánadrottnana, hlekkir og aðrar upplýsingar um 

innkaupategund. Tegund stjórnandi getur bæ ta sérsniðinn texti og tengla 

í svæ ði ytra neti og innra. 

Skilgreina tegund stigveldi hæ gt er að skilgreina ýmsar tegund stigveldi sem eru óháð, en ennþá, sem 

tengjast vörukóða eða vörulista og vöru stigvelda. Hér á eftir koma nokkur af 

leið ir eru tegundir stjórna á daglegum grundvelli:  

 Bæ ta við eiginleika, eins og hvort fæ rslur séu tegund sem er notuð 

í altæ krar eða staðbundinnar stigi. 

 Skilgreina samþykktarferli fyrir nýja og fyrirliggjandi tegundir. 

 Skilgreina tegunda í altæ k stigi. 

 Skilgreina heimildir fyrir tegund notendur til þess að gera breytingar. 

Viðbæ tur við stofnun 

innkaupabeiðnar aðferð ir 

hæ gt er að flytja inn innkaupabeiðnir stofnaðar í hugbúnaður þriðja aðila 

í Microsoft Dynamics AX með því að nota vefþjónustur og XML - skema. Þessi 

aðgerð villuleitar innkaupabeiðnina gögn sem tekið er við frá þriðja aðila og 

síðan sendir aftur til ytri. frumforrits Frekari vinnslu á innkaupabeiðnilínuna 

í Microsoft Dynamics AX application fyrirliggjandi fylgir mynstri.  

afrita aðgerðir hefur líka verið stæ kkuð svo hæ gt sé að afrita innkaupabeiðni 

hauss og línu gögn til að búa til ný innkaupabeiðni í sömu samstæ ðu og lögaðila. 

Enterprise Portal afrita aðgerðir hefur verið stæ kkuð þannig að beiðni hæ gt er 

að afrita línur úr fyrirliggjandi innkaupabeiðni í sama lögaðila eða fyrirtæ ki.  

Rekja breytingasaga 

innkaupabeiðnir 

breytingar sem gerðar eru á innkaupabeiðni ú r stofnun er að fullu lokið eru 

raktar sem ú tgáfur, og þæ r eru borin saman við sem innkaupabeiðni fæ rist 

í gegnum yfirferðarferlið. Allri innkaupabeiðninni er afritað í fæ rslu ferils þegar 

innkaupabeiðnin er fyrst send til yfirferðar. Allar breytingar sem eru gerðar 

meðan á yfirferðarferlið eru einnig vistuð í skráningarferil fyrir gögnin línu sem 

er fyrir áhrifum vegna breytingarinnar.  

Auðkenna eignir miðað við 

peningalegir mörk 

Hæ gt er að skilgreina sem gildir fyrir allt fyrirtæ kið viðskiptareglur, sem getur 

að hnekkja á lögaðila fyrir ákvörðun eigna. 
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Skilgreina reglum fyrir 

stofnun innkaupapantana 

fyrir innkaupabeiðnir 

Hæ gt er að skilgreina eftirfarandi afbrigði leið ir til að stofna innkaupapantanir: 

 ákvarða hvernig innkaupatillögulínur eru sameinaðir 

í innkaupapantanir. 

 ákvarða hvaða innkaupabeiðnilínur eru haldin handvirkt þannig að 

hæ gt er að stofna innkaupapantanir og hvaða sjá lfkrafa breytt 

í innkaupapantanir. 

 ákvarða hvaða innkaupabeiðnir eru rétt á beiðni sameiningu. 

 ákveða verð auka vikmörk fyrir innkaupabeiðnilínur úr samþykkis 

í stofnun innkaupapöntunar. 

Viðbæ tur innkaupabeiðni Viðbæ tur við ferli innkaupabeiðnar og skjámyndarinnar eru meðal annarra 

eftirfarandi breytinga: 

 Innkaupabeiðnilínur er hæ gt að stofna fyrir mismunandi, umsæ kjendur 

og lögaðila í rekstrareiningar. eina innkaupabeiðni 

 Innkaupabeiðnir geta stofnað fyrir samning og. starfsmenn 

 Heimildir er hæ gt að skilgreina þannig að þeir virkja umsæ kjanda til að 

fæ ra inn beiðnir fyrir hönd annars á milli lögaðila. 

 Innkaupabeiðnir er hæ gt að stofna fyrir umsæ kjendur sem ekki hafa 

notendur Microsoft Dynamics AX. 

 Beiðni hauss og línu gögnin geta verið afritaðar yfir í nýja beiðni sem 

stofnaðar eru í sömu samstæ ðu og lögaðila, bæ ði í Microsoft Dynamics 

AX og í Enterprise Portal. 

 Innkaupabeiðnir geta að búa til fyrir vörur sem eru fannst ekki 

í vörulista án þess að búa til rangt vöru í aðalvörufæ rslunni. 

 Lögboðin og innkaupareglur bú ið er að jafna við. ferli innkaupabeiðnar 

 Valfrjáls svæ ði hefur verið bæ tt við ef upplýsingar sæ kja umsæ kjanda 

samið um fyrirframgreiðslu gagnvart lánardrottni. 

Viðbæ tur við skjámynd 

innkaupabeiðna 

skjámynd innkaupabeiðna hefur verið breytt til þess að hæ gt sé að intuitive fyrir 

reynslu notenda fyrir bæ ði eða novice casual umsæ kjanda og power user 

heimildir og bæ ði vinnslu beiðnigerðar skilvirkar og hagkvæ mast.  

Skjámynd innkaupabeiðna er nú dynamic og veitir einungis svæ ð i sem skipta 

máli í samhengi við það. innkaupabeiðni 

Stjórna tegunda í daglega Skoða upplýsingar um tegundastigveldi og vörukóða í nýrrar skýrslu. 

Vörukóða til flokkunar 

á einingar og vörpun 

Hæ gt er að stofna og stutt mörg altæ kar víddir og proprietary vörukóða flokkun 

kerfum til að flokka vörur, þ jónustu og lánardrottna og fyrir vörum varpað á. 

afurðaflokka 

Stofna innkaupabeiðni beint 

frá svæ ði pöntun innkaupa 

eða með notkun 

leiðsagnarforrit beiðna 

Þegar pantaðar eru vörur eða þ jónustu fyrir óbein innkaup og bæ ta við þessar 

vörur eða þ jónustu í innkaupakörfu má nú sjálfkrafa stofna innkaupabeiðni við 

ú tskráningu vinnslu. 

eru til tveir þegar stofnuð innkaupabeiðni. Hæ gt er að bæ ta vörum beint 

á innkaupabeiðni ú r innkaupakörfunni, eða nota leiðsagnarforrit sem leið ir 

notandann í gegnum ferlið við að stofna beiðni. Hæ gt er að velja við stofnun 

innkaupabeiðnar valkost við ú tskráningu í innkaupakörfuna þína.  
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Sameina innkaupabeiðnir 

með það að markmiði að 

halda kostnað innkaupa 

innkaupastjóri eða innkaupaaðili geta nú sameina beiðni línuatrið i. Notendur 
með þessum hlutverk finni sem samþykktar innkaupabeiðnir verður að vinna 
handvirkt og hvort Þessum innkaupapöntunum er rétt á eftirspurnarsameiningu. 
Innkaupabeiðnilínur sem hæ gt er að hæ gt er að eftirspurnarsameiningu 
flokkaðar saman og lánadrottnana, verðin, umbeðna dagsetningu tilboð eða 
gögnin geta verið breytt til að ná bestu verðlagning. 

Viðbóta við þann 

endurskoðunarferlið fyrir 

innkaupabeiðnir 

einar og sér vinnslu fyrir að endurskoða hafa innkaupabeiðnirnar. verið bæ tt 
þegar innkaupabeiðni er send til yfirferðar einstök innkaupabeiðni línur get nú  
leiða til viðeigandi skoðunarmenn óháð. Þess vegna getur tekið skoðunarmenn 
í aðgerð fyrr en innkaupabeiðnir sem eru í ábyrgðarsvið sem minnka vinnslutíma 
fyrir innkaupabeiðnir sem haft margar línuatrið i.  

Hæ gt er að auðkenna skoðunarmenn byggðar á stöku innkaupalínur, 
dreifingargögn eða áæ tlununum sem er ú tgjalda. gjaldfæ rð  á lokum 

hæ gt er að skilgreina verkflæ ði fyrir endurskoða innkaupabeiðni allt leið ir sem 
innkaupabeiðnir eða einstökum línum. Verktengdar innkaupabeiðnir hæ gt að 
nota þessa sama fara yfir verkflæ ð i fyrir vinnslu.  

Viðskiptareglur fyrir eignir 

miðað við peningalegir mörk 

Nú er hæ gt að skilgreina viðskiptareglur í altæ kri stig og síðan hnekkja reglurnar 
þegar staðbundnu fyrir ákvörðun eigna. 

Framkvæ mir eftirlit 

áæ tlunarinnar fyrir 

innkaupabeiðnir 

Hæ gt að krefjast villuleit í áæ tlunarstöðuna fyrir innkaupabeiðnir. 

Skrá fæ rsludagsetningar 

í innkaupabeiðnum 

innkaupabeiðni haus og línum nú verið fæ rsla dagsetningarreitinn. 
Fæ rsludagsetning er notuð til að ákvarða fjárhagstímabil fyrir 
fjárhagsáæ tlunarstýringu og bókun innkaupabeiðnir fyrir. 

Safna lokað innkaupabeiðnir 

með því að nota Intelligent 

gagnastjórnun Framework 

fyrir Microsoft Dynamics AX 

(IDMF) 

vegna microsoft dynamics nav og fjárhagsáæ tlunarstýringar áæ tlaðar 
fjárú thlutanir í innkaupabeiðnum er ekki lengur hæ gt að eyða samþykktar 
innkaupabeiðnir sem ekki þarf að geyma í framleiðslukerfinu. Til að geyma eða 
purge fæ rslurnar fyrir samþykktar innkaupabeiðnir verður að nota Intelligent 
gagnastjórnun Framework fyrir Dynamics AX). IDMF Fyrir frekari upplýsingar um 
Intelligent gagnastjórnun Framework fyrir Microsoft Dynamics AX eru í:  

https://mbs.microsoft.com/Cms/Templates/document/General.aspx?NRMODE=P
ublished&NRNODEGUID={ECAF89FE-3D52-4FFC-8CCF-
D6E3D192D26F}&NRORIGINALURL=/partnersource/downloads/releases/AX_ID
MF.htm&NRCACHEHINT=Guest&wa=wsignin1.0 

Leita að lánardrottnum 

þvert á fyrirtæ kið  

hæ gt er að leita fyrir virk lánardrottna, væ ntanlegir lánardrottnar, og 
lánardrottinsumsæ kjendum. Ef lánardrottinn hefur enn ekki verið samþykkt af 
því sem fyrirtæ ki, er beiðni er stofnuð í huga þá til samþykktar lánardrottins. 

Vinnuliðalista til vinnslu 

fæ rslu skjöl 

ef nota annaðhvort ytri eða teymi innri fyrirtæ kjafélaga fæ rslu business til að 
vinna skjöl, eins og innkaupabeiðni, innkaupapantanir eða nýjan lánardrottinn 
réttlæ tingar gæ ti þurft að setja upp vinnuliðalista þannig að stjórna teymi fá 
flæ ð is almennra fæ rslu sem í á frá fyrirtæ kinu og á viðeigandi fyrirtæ ki. 
Vinnuliðalistanum veitir nauðsynlegar skipulagsgrunnur fyrir eftirfarandi:  

 Notendur sem tilheyra fara fram hæ gt að biðröð vinnuliða sem ekki er 
ú thlutað hverjum þeim annað og framkvæ ma skilgreindu 
verkflæ ðisaðgerðum í vinnulið i í röð inni. 

 Notendur geta endurúthluta vinna vörur frá einni vinnuliðalista í aðra 
vinnuliðalista í sama flokki vinnuliðalista. 

 Biðröð eigendur getur endurú thluta vinna vörur frá einni biðröð 
notanda að aðra biðröð notanda í sama flokki vinnuliðalista. 

https://mbs.microsoft.com/Cms/Templates/document/General.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bECAF89FE-3D52-4FFC-8CCF-D6E3D192D26F%7d&NRORIGINALURL=/partnersource/downloads/releases/AX_IDMF.htm&NRCACHEHINT=Guest&wa=wsignin1.0
https://mbs.microsoft.com/Cms/Templates/document/General.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bECAF89FE-3D52-4FFC-8CCF-D6E3D192D26F%7d&NRORIGINALURL=/partnersource/downloads/releases/AX_IDMF.htm&NRCACHEHINT=Guest&wa=wsignin1.0
https://mbs.microsoft.com/Cms/Templates/document/General.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bECAF89FE-3D52-4FFC-8CCF-D6E3D192D26F%7d&NRORIGINALURL=/partnersource/downloads/releases/AX_IDMF.htm&NRCACHEHINT=Guest&wa=wsignin1.0
https://mbs.microsoft.com/Cms/Templates/document/General.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bECAF89FE-3D52-4FFC-8CCF-D6E3D192D26F%7d&NRORIGINALURL=/partnersource/downloads/releases/AX_IDMF.htm&NRCACHEHINT=Guest&wa=wsignin1.0
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Lánardrottna til að styðja 

viðbæ tur 

Viðbæ tur hafa verið gerðar á forstillingu lánardrottins, meðal annars 
eftirfarandi: 

 þann möguleika að skilgreina atvinnugreina sem lánardrottinn. starfar 
innan  

 þann möguleika að skilgreina diversity skilyrði fyrir eigandi í, t. d. hvort 
eigandinn er uppgjafahermaður.  

þann möguleika að skilgreina innkaupaflokkar sem birgirinn leggur fram vörur 
og þ jónustu á. Með hjálpar til við að lánardrottna flokkunar ú tgjöldum greiningar 
og það eykur stefnumótandi. uppruna Einnig stuðlar að mikilvæ g upplýsingar, 
eins og á eftirfarandi:  

 Fjölda birgjum eftir tegund 

 Heildarvirði af ú tgjöldum á ári eftir tegund 

 10 helstu birgjum eftir gildi eftir tegund 

 Fjölda lánardrottna sem eru í eigu minnihlutahóps fyrirtæ ki 

 Fjölda lánardrottna sem eru heimilar - kona fyrirtæ ki 

einnig er hæ gt að setja lánardrottna í bið þannig að innkaup fæ rslur getur ekki 
haldið áfram til er lokið. Lánardrottna sem ekki er lengur viðskipti við verður að 
gera hann óvirkan og fjarlæ gð úr sem starfsmenn og innkaupastjórar nota til að  
leita að lánardrottnum. 

ástæ ðukóða fyrir að svörum 

við tilboðsbeiðnum 

nú er hæ gt að nota sömu ástæ ðu í beiðnir tilboðsbeiðni svör sem eru notaðar 
í aðra lánardrottna. fæ rslur Á stæ ðukóðar aðstoða við að ú tskýra hvers vegna 
fæ rslum voru fæ rðar inn, svo sem hvers vegna beiðni um tilboð var hafnað.  

Birt og nauðsynlega reiti og 

gögn villuleit fyrir beiðnir 

tengd lánardrottni 

hæ gt er að skilgreina sýnilega og áskilinn svæ ðin sem birtast á starfsmenn 
væ ntanlegir lánardrottnar og lánardrottna fyrir hverja á mismunandi tengd 
lánardrottni sendar beiðnir. með Enterprise Portal Einnig er hæ gt að skilgreina 
gögn villuleitir sem krafist er fyrir hvern. tegund beiðni Þessar uppsetning 
verkefna fer lokið í Microsoft Dynamics AX bið laranum.  

Leyfa skráningu 

lánardrottins fyrir 

lánardrottinsumsæ kjendum 

ytri lánardrottnum eða lánardrottna í Microsoft Dynamics AX sem hafa áhuga 
á verði samþykkta lánardrottna, getur skráð sig gegnum ónafngreindan. portal 
ytri Þetta gefur skilvirkan uppruna mögulegra nýja lánardrottna og styður 
vinnslu innkaupa competitive er. 

Vinna með lánardrottins 

gögn með 

sjálfsafgreiðslugátt 

lánardrottins 

Sjálfsafgreiðslugátt lánardrottins hefur tvæ r nýjar hlutverkamiðstöðvar -, 
lánardrottna - og kerfisstjóri lánardrottinsgáttar. 

Notendur við lánardrottinshlutverkið hæ gt að ljúka eftirfarandi verkum 
á sjálfsafgreiðslugátt lánardrottna í: 

 Viðhalda. forstillingu lánardrottins 

 Uppfæ ra reikninga. 

 senda biður um að fá að viðskipti í fleiri innkaupategundir.  

 Senda staðfestingar að þau geta viðskipti í fleiri innkaupategundir lýst 
í starfsmanns - sent viðbótartegund lánardrottins beiðni. 

 Svar við beiðnir um tilboð. 

 Bregðast við innkaupapantanir (sölupantanir á side). 

 Skoða staðfestingar á innkaupapöntunum. 
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 Skoða fæ rslubæ kur innhreyfingarskjals afurða. 

Notendur með kerfisstjóri lánardrottinsgáttar hlutverk hæ gt að ljúka eftirfarandi 
verkum á sjálfsafgreiðslugátt lánardrottna í: 

 Skoða lánardrottin forstillingu. 

 Stofna beiðnir til að bæ ta við eða eyða notendum. 

 Vinna með. innkaupavörulista 

 Skoðað innkaupapantanir og beiðnir um tilboð. 

Heimila starfsmenn geta 

beðið um samþykki á nýrra 

lánardrottna 

starfsmenn geta notað nýja skjámynd lánardrottins á starfsmanninn portal til að 

biðja um að lánardrottinn sé bæ tt við lánardrottnalistanum. Lánardrottna er 

bæ tt við lánardrottnalistanum eftir þæ r eru samþykktar og þeim er þá tiltæ kur 

fyrir fæ rslu vinnslu.  

Eyða analytics fyrir innkaup Nokkrar fyrirframgerðar skýrslur eru ú tbúnar sem verið bæ tt við innkaup og 

innkaupastjórar stjórnendur geta notað til að greina þeirra fyrir þróun ú tgjöldum 

fyrirtæ kis, byggðar á víddum eins og lánardrottinn, innkaupategund skal og 

birgðageymslu. 

Viðbótarbeiðni lánardrottins eftir lánardrottnum hafi verið samþykkt geta þeir beiðni sem bæ ta á við fleiri 

innkaupategundir. Tegund viðbótarbeiðni vinnslu er auðvelt og samþykkta 

lánardrottna að stæ kka um tæ kifæ ra í fyrirtæ kið heldur einnig bú in stýrir í stað 

til þess að tryggja rétta oversight. 

Starfsmann beiðnir 

lánardrottna 

starfsmenn geta senda beiðnir um nýja lánardrottna í Enterprise Portal. Nýja 

lánardrottinsbeiðni er innri beiðni sem skjö lum er skilað til innkaupadeild til að 

biðja um sem tilgreindan lánardrottin að hafa aðgang að viðskipti í fyrirtæ kinu, 

selja vörur eða þ jónustu á ákveðnum innkaupategundum. Nokkrir mismunandi 

tegundir lánardrottins:  

 Að lánardrottin sem er ekki lánardrottinn fyrir neinum lögaðila 

í fyrirtæ kinu að hafa aðgang til að stunda viðskipti. lögaðilann 

 Að fyrirliggjandi lánardrottins sem má viðskipti við öðrum lögaðilum 

í fyrirtæ kinu að bæ ta við sem lánardrottinn fyrir lögaðila. 

 Beiðni sem lánardrottinn að hafa aðgang að veita vörur og þ jónustu 

á fleiri innkaupategundir. 

 Beiðni um að gerð verði breyting á lánardrottinsins. biðstöðu 

í Microsoft Dynamics AX biðlaranum er enhancement hefur verið gerðar þannig 

að professionals innkaupa hæ gt að gera eftirfarandi: 

 Stæ kka lánardrottins upprunalegu eftir svið umbeðin svið (annað hvort 

fyrir tegundir eða fyrirtæ kja). 

 Hafna væ ntanlega lánardrottna sem eru í. lands - í viðskiptabanni 

 Skilgreina spurningalista fyrir starfsmenn og lánardrottna til að ljúka 

sem hluti beiðninnar vinnslu. 

Lánardrottna geta skoðað 

og svar í beiðnir um tilboð 

á sjálfsafgreiðslugátt 

lánardrottna 

samþykkta lánardrottna getur brugðist í beiðnir um tilboð beint ú r 

sjálfsafgreiðslugátt lánardrottins. Hæ gt er að skoða svar í listanum svara við 

tilboðsbeiðnum í Microsoft Dynamics AX bið laranum.  
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Styðja fyrir sveigjanlega 

sannvottun um 

viðskiptamann, starfsmaður 

og sjálfsafgreiðsla 

lánardrottins portals 

Microsoft SharePoint sveigjanlega sannvottun mechanisms, s. s. staðsetningu 

skjámynda og sem byggja Windows Live®  kenni, sannvottun eru studdar sem 

auðkenni mechanisms fyrir notendur Microsoft Dynamics AX. Lánardrottinn 

á handleiðslu vinnslu og sjá lfsafgreiðslugátt lánardrottins skrá styðja fyrir 

sveigjanlega sannvottun.  

Notandabeiðni vinnslu styður á handleiðslu allra notendur Microsoft Dynamics 

AX með því að nota pluggable sannvottun í eftirfarandi svæ ði: Viðskiptavini 

í sjálfsafgreiðslugátt viðskiptavina, starfsmenn á starfsmanninn 

sjálfsafgreiðslugátt og lánardrottna í sjálfsafgreiðslugátt lánardrottins. 

Viðbóta við þann breytingar 

á innkaupapöntun 

stjórnunarferli 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

þegar innkaupapöntun er endursend á verkflæ ð ið fyrir reapproval, er hér sá 

verkflæ ðiskerfi sem ákvarðar hvort innkaupapöntun breytingar. sjálfkrafa 

samþykkt 

Gögn deild fyrir pöntunina 

bæ tt við uppfæ rslu stjórnun 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

valkost til að tilgreina gögn við hluta uppfæ rslunni á pöntun management gögn 

hefur verið bæ tt við. Með því að setja upp gögn deild í Microsoft Dynamics AX er 

tryggja þegar uppfæ rslu, sögulegar fæ rslur hæ gt er að tengja á milli fyrirtæ kja 

sem eru í sama gögn deild.  

Viðbæ tur við nýja skráningu 

lánardrottins vinnslu 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

starfsmenn geta senda beiðnir um nýja lánardrottna í Enterprise Portal fyrir 

Microsoft Dynamics AX. Magn upplýsinga sem þörf er á úr starfsmann áður en 

starfsmaður getur skila inn beiðni hefur verið minnkað. 

Sölu á grundvelli sjá lfvirk 

gjöld lög verði rétt og 

afhendingarmáta 

í sölupöntunum 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

Þessi aðgerð býður upp á viðmót til að smásölurásir til að birta tiltæ kar stillingar 

afhendingar, reikna sendingargjöld í og fá rakningarupplýsingar. 

Breytingar á pöntun 

aðgerðastjórnunar 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

Eftirfarandi röð management eiginleikum hefur verið uppfæ rður í Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2: 

 Innkaupapöntun 

 Samningur 

 Verðsamningur 

 Innan samstæ ðu 

 Sölupöntun 

 Vöruskila sö lu 

Samþæ tting af 

sölusamninga og 

vöruskilapantanir 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

í Microsoft Dynamics AX 2012 R2, söluvöruskilalínunni hæ gt er að tengja við 

sölusamningslínunni sem tengjast pöntuninni. 
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Fullfilment 

innkaupabeiðninnar 

eftirspurn orchestrated 

í Á æ tlanagerð 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

innkaupabeiðnum kynnt í Microsoft Dynamics AX 2009 gerir ráð fyrir að beiðni 

eftirspurn er alltaf uppfyllt af innkaupapöntun. Með því að generalizing Þennan 

eiginleika í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2, beiðni eftirspurn getur verið 

uppfyllt með öðrum en innkaupapöntun, svo sem flutning eða 

framleiðslupöntun.  

í afurðaleit 

starfsmannaþjónustusíðu 

 

(Microsoft Dynamics AX 

2012 R2) 

er mögulegt fyrir starfsmenn til að panta afurðir ú r Microsoft Dynamics AX 2012 

starfsmannaþjónustusíðu. Hluti af reynslan inniheldur kleift að leita að afurðir. 

í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2, Samstilla gögn afurðaleit vinnsla hefur verið 

bæ tt við til að auka afurðaleit afköstum á starfsmannaþjónustu þegar vörur eru 

pantaðar. í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2, þegar vörulista innkaupa eru 

stofnaðar og uppfæ rt er þetta vinnslur verða að vera keyra til að samstilla 

afurðargögnin með starfsmannaþjónustusíðu. við þetta uppfæ rist afurðaleit 

gögn og vörurnar birtast í vörulista á svæ ði. Verkið er staðsett undir Innkaup 

og uppruni > Reglubundnar vinnslur > Starfsmannaþ jó nusta, 

í valmyndaratrið ið samstilla afurð aleit gö gn. 

Eftir uppfæ rslu er keyrslu verður að keyra til að hlaða upp afurðargögnin til að 

starfsmannaþjónustusíðu. 
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Retail aðgerðir innifaldar í Microsoft 

Dynamics AX 2012 aðgerð pakka 

Til að fá nánari upplýsingar um Retail aðgerðir í Microsoft Dynamics AX 

2012 aðgerð pakka er að finna í „hvað eftir verklagsreglum viðkomandi 

nýtt í Microsoft Dynamics AX 2012 aðgerð pakka fyrir Retail í― 

Niðurhalsveri Microsoft.  

Endurbæ tur varðandi vélbúnað 

sölustaðar 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Eftirfarandi POS varðandi vélbúnað umbæ tur verið gerðar: 

 Styðja fyrir aðra þarf peningaskúffunni vaktir og margfeldi 

 Styðja fyrir aðra prentara sölustaðar  

 Sæ kja undirskrift fyrir styðja  

 Stuðningur fyrir dual scanners 

Flokka og jafna eigindir flokka og 

eigindum við afurðir og tegundir 

í vörulista 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Þessi aðgerð gerir notendur retail þeirra til að auka bjóða vörulista með 

því að hafa eigindir fyrir afurð ir af vörulistann. Hæ gt er að stofna 

eigind flokka á föstu með skilgreindum eiginleika og bæ ta eigind flokka 

við vörulista eða yfirlitstegundar. smásölurásar Kerfið styður Retail 

eiginleika/ eiginleika er notandaskilgreind eiginleika og rich miðla eins 

og eigindum, videos HTML - eða myndum hefur texta). 

Uppsetning Retail lagfæ ringar fyrir 

íhluti 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Eftirfarandi umbæ tur verið gerðar til að uppsetningu reynslu íhluti fyrir 

Retail: 

 

 Retail Store Connect þ jónustu og hæ gt er að skilgreindar við 

uppsetningu. 

 .NET Business Connector er uppsett sjá lfkrafa með Retail 

Transaction Service. 

 Online og ótengt gagnagrunna getur verið skilgreindur í sett 

upp með því að setja upp Retail Store gagnagrunnsforriti. 

 Retail netrás er ný installable íhlut á Microsoft Dynamics AX 

2012 R2. 

 Retail Store Íhlutum er kerfið Microsoft í gegnum virkjuð. 

Um Retail POS bæ tt 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Smarter leitarvirknin gerir Retail POS mun auðveldara og fljótlegra að 

nota með því að og afurð, tegund og uppfletting viðskiptavinar í einum 

stað. Leita Smarter einnig niðurstöður úr prófun á leit reikniritsins sem 

ákvarðar hvernig gögn (sem var lesið, skönnuð eða fæ ra inn handvirkt) 

er notað á grundvelli inntakinu aðferð og samsvarandi 

leitarniðurstöður.  

Forstillt þemu skjá sölustaðar gerir auðveldara að nota og fleira 

enjoyable að vinna með. 

Starfsmenn geta skráð sig inn í með því að sölustaðar. spjöld 

starfsmanns swiping 

Uppfæ rslu í altæ kt geyma og fjö lda 

starfsfó lks kenni 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

gildi fyrir verslunina og fjö lda starfsfó lks kenni eru nú  geymdar 

í altæ kri breytur sem eru einkvæ m fyrir ö ll fyrirtæ ki í deild. Verkum 

í gátlista gögn forvinnslu er bæ tt við til að leysa þetta skema breyta úr 

Microsoft Dynamics AX 2009 for Retail.  

Uppfylla retail pöntunum á netinu 

í Microsoft Dynamics AX 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Pantanir viðskiptavina og uppfyllingu pöntunar hafi verið ú tvíkkuð sem 

eiga að vera með: 

 online pöntun og sæ kja röð verslun 

 Pöntun online til afhendingar 

 Röð verslun og tínsla upp í verslun 
 Röð verslun til afhendingar 

Þessar pantanir hafa verið uppfylltar í Microsoft Dynamics AX og 

viðskiptamenn er hæ gt að við tölvupóst með tilkynnt ýmsum stigum. 

uppfyllingu pöntunar 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6cc7aad4-70d2-4569-9475-6f2ff952f9d0
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Styðja vörulista fyrir stjórnun 

kerfiseiningunni smásala 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Kerfiseiningunni smásala nú  notar vörulista sem var aðgerð stjórnun 

kynnt í Microsoft Dynamics AX 2012.  

 

hæ gt að stofna eitt eða fleiri retail geymdir. Hverja vörulista inniheldur 

navigational tegundum sem geta innihaldið einn eða fleiri afurðar sem 

eru að bjóða ú thlutað á afurð. ú rval Hæ gt er að þörfina á hverja með 

því að stæ kkuð með eigindir fyrir afurðir á annað hvort tegund eða 

framleiðslustig. Hæ gt er að ú thluta vörulista til eina eða fleiri 

smásölurásir.  

 

eftir vörulista hefur verið samþykkt, endurskoða, samþykkt og að 

lokum birt er vörulistavörur birtast í í listings rásir sem vörulistinn er 

úthlutað á. Breytingar á vörulista afurðir geta endurspeglast í rásir sem.  

Verið styðja 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Breytingar á sölustaðar og kortamillifæ rslu fæ ra með tengjunni í - fyrir 

styðja gátreiturinn verið tæ kjum í bandaríska og félaga sem ins - plug 

gefur félaga er headstart í þróun eigin lausnir fyrir þessa gerð tæ ki. 

Netverslanir 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

þessa aðgerð gerir notendum kleift að setja upp og stilla netverslun 

sem hæ gt sé að birta starfsauglýsinguna í Microsoft SharePoint 

netverslun. Hæ gt er að vörulista Retail stofnaðir og ú thlutaðir rásinni. 

Svo að bjóða þá vöru er hæ gt að sýna með á neti afurðar sem 

storefront. listings Viðskiptamenn þessara notendur geta leita að 

afurðir í online storefront og síðan bæ ta þeim í innkaupakörfu að kaupa 

afurðunum við.  

 

þegar er skilgreind netrás er tilgreint eiginleika nettengds eins og 

storefront á stigveldi, innhreyfingarskjö lum upplýsingar, 

afhendingarmáta, greiðsluaðferðir, og tengiupplýsingar til og frá online 

storefront. Í gerir tvístefnu gögn flæ ði milli online og netrásar 

storefront. 

Klukka 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2  

Einu inn til að halda utan um tíma og viðveru fyrir retail store 

starfsmenn samanstendur af einu stimpla sig inn skoða manager, 

sölustaðar getu á sölustað og skrá halda í Microsoft Dynamics AX. 

Endurbæ tur birgðastjórnun 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Umbæ tur verið gerðar til að usability af eftirfarandi aðgerðir birgð ir: 

 Stofnun og viðhald afurðarafbrigði 

 Glugginn bæ ta við svarglugganum afurð ir 

 Stofna strikamerki og strikamerki masks 

 Fjöldi uppfæ ra vinnublað 

Verslunina slóð in var bæ tt við fyrir 

retail og netverslanir 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

verslunina slóð in þ jónustu gefur fæ ri á að spyrjast fyrir um fyrir vöru til 

ráðstöfunar í geymir innan ákveðins. fjarlæ gð Í getu hæ gt sé að nota 

þá í dæ mi hvaðan online shopper vilja sæ kja sína vöru í efnisleg 

geyma, í stað þess að láta það afhent.  

niðurstöður hæ gt er að takmarka á tiltekið margir undirkaflar verslanir. 

Til dæ mis þegar shopper fyrirspurnir vörubirgðum fyrir hat úr 

netverslun fyrir fashion clothing verður ú tkoman er hæ gt að skilgreina 

þannig að þeir taka með birgð ir aðeins úr. geymir tilteknum innan Þar 

að auki er hæ gt að sía niðurstöður á grundvelli ú r fjarlæ gð með 

birgðageymslunni sem tilgreind shopper. 

Pantanir viðskiptavina úr netverslanir 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

í pantanir viðskiptavina Smá sala kerfi af Microsoft Dynamics AX og 

í Retail POS eru stæ kkuð til að styðja. netverslanir Eru stofnaðar með 

viðskiptamenn í netverslun hæ gt er að senda til viðskiptamanna eða 

teknar til upp í brick og mortar verslanir. Tö lvupóst tilkynningar eru 

sendar við sölu - og. Viðbæ tur hafa einnig verði gerðar í afturkalla 

pöntun og pöntun lista aðgerðir. 
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Markaðstorg á netinu 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

smásala geta nú  setja upp og skilgreina markaðstorg á netinu sem 

smásölurás beint í Microsoft Dynamics AX. (var á áður er það var 

aðeins sem er boðið á vefnum í Commerce Services fyrir Microsoft 

Dynamics ERP.) Smásala hæ gt að nota markaðstorg á netinu til að 

auðvelt sé að selt afurð ir á netinu í gegnum verið náð eins og markaða 

og eBay. com. Amazon Vörulista og vöru listings eru miðlæ gt stjórna 

og sölupantanir flæ ð i seamlessly aftur inn í Microsoft Dynamics AX for 

vinnslu. 

Stæ kkuð rakningu og greining 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

í fyrri ú tgáfum, Retail POS myndi skrifa villur eða rakningu upplýsingar 

við RetailLog töflu í gagnagrunni. sö lustaðar í þessari ú tgáfu, rakningin 

hefur verið greina í tvo hluta:  

 kerfið: greining Retail POS notar staðlaða .NET greining 

aðgerðir og stig skráningu er stjórnað í sölustað. exe. config 

skrá. Sjálfgefið er að kladdaskrána er stofnuð notanda undir 

vinnumöppu. RetailLogs Skráningu er hæ gt að skilgreina 

þannig að þeir skrifa XML - kladdaskrá eða tilvikakladda 

Windows. 

 endurskoðunarkladda: Fyrir endurskoðun Retail POS, eins og 

tilvik skrifar innskráninga og manager hnekkir, í RetailLog 

töflu. Hæ gt er að endurskoðun er gerð virk fyrir í virknireglu. 

Frekari upplýsingar um afurð eru 

tiltæ kar í Retail POS 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Nánari upplýsingar um afurð ir eru tiltæ kar til að cashiers í Retail POS, 

svo sem eigindir afurðar, strikamerki, gefa ú t dagsetningar og myndir. 

Skoða og breyta upplýsingar í Retail 

POS 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Cashiers geta skoðað og breyta upplýsingum um viðskiptavini, svo og 

aðsetur, símanúmerinu og í netfang. Retail POS 

Viðbótarupplýsingar um viðskiptavin 

í Retail POS 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Viðbótarupplýsingar um viðskiptavin eru í boði fyrir í cashiers. Retail 

POS Þar á meðal eru viðbæ tur við sögu innkaupa fyrir viðskiptamann 

er valinn og einnig nánari upplýsingar um viðskiptavin, s. s. 

tengiliðaupplýsingar, viðskiptamanns og gjaldmiðilskóta tungumál og 

mynd. 

Nöfn hluta hafa breyst 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Retail Store Connect er nú Commerce: Data Exchange - samst 

þ jónustu eða - samst þ jónustu við aðra. mention Retail Transaction 

Service Commerce er nú : Data Exchange Raunverulegum - time 

Service eða raunverulegum - time Service við aðra mention. 

retail auka bjóða vörulista 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Þessi aðgerð gerir notendur til að auka vörulista retail þeirra að bjóða. 

 Vörulista stjórnandi getur enrich afurð ir með lýsingar, 

gæ ðaforskriftina, afurðavensl er myndum hefur texta rich, 

videos efni og önnur gögn. 

 Hæ gt er að nota eigind flokka til að nota margar eigindir til 

afurða í vörulista. 

 Vörulistinn er byggt á highly skilgreinanleg eigind skema 

á afurðina tegund eða rás stigi. 

 Viðbæ tur hæ gt að deila eða rásir á milli Á æ tlaður við tiltekna 

rás. 
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Birta retail vörulista stofna á listings 

í online rásir 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Þessi aðgerð gerir það mögulegt að stofna smásöluafurð vörulista 

í Microsoft Dynamics AX er að bjóða afurðar auka með því að bæ ta 

myndum hefur eiginleika er videos o. s. frv. og gefa svo út vörulistann. 

þegar vörulista er birt, innhreyfingarskjö lum listings hafa verið 

stofnaðar í eina eða fleiri online rásir, eins og netverslun. 

Vörulista að hæ gt sé að birta starfsauglýsinguna í eina eða fleiri rásir 

annað hvort með því að af eftirfarandi valkostum: 

 Handvirkt 

 Sjálfvirk birta á grundvelli gildisdagsetning fyrir vörulista 

Til athugunar: Birta vörulista verk þarf að raðað fyrir þessa málefni, 

gegnum Microsoft Dynamics AX keyrsluna framework. 

Fyrirliggjandi sem framlengir klasann 

verðlagningu þ jónustu fyrir sö lustað til 

að hafa netverslun 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

á skilar keyrslutíma commerce - omni commerce rás samræ mdu við 

extensibility í rásum. það online empowers, storefront og Retail POS 

business office aftur og viðskiptaferli styður 30 + mörkuðum, og er 

highly extensible viðskiptavinar og bil innleið ingu bókhalds - og 

áæ tlunarkerfi. 

commerce keyrslutíma inniheldur eftirfarandi íhluti: 

 Verðlagningu þjónustu 

 Vsk - þ jónustu 

 Flutningsþjónustu 

 Að spjald og ú tskráningu 

 Geyma slóðin þ jónustu 

 Pöntun þjónustu 

 Aðsetursþjónustu 

verð þ jónustu sama aðgerð gerir ítarlegrar verðlagningu - og hæ fni 

sem eru í augnablikinu til fyrir Retail POS einnig að tiltæ k fyrir 

netverslun. Verð sé virk þegar smásöluafurð vörulista er birt í. 

netverslun Vörulistann afurð ir og verð eru birt til að viðskiptamenn 

í netverslun þegar þeir leita að afurð ir. Allar tiltæ kum afsláttum fyrir 

afurðir eru reiknaðar og birtar eftir afurðir eru bæ tt í innkaupakörfuna 

á ú tskráningu tíma.  

Viðbæ tur skýrslugerð smásölu 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 nýja skilar teningnum Retail sérnýttu 

viðskiptagreindar sem veitir gögn til að auðvelda ákvörðun business' 

smásala. að Nýlega bæ tt við Retail teningnum er hæ gt að sérsníða 

með öðrum gagnagjöfum, mæ lingar víddir, ú treikningum afkastavísa o. 

s. frv. Einnig er hæ gt að tilgreina eigin skýrslur með Microsoft SQL 

Server Reporting Services eða Microsoft Excel. 

Eftirfarandi Retail skýrslur hefur verið bæ tt við eða bæ ttum: 

 Birgðavelta og GMROII eftir afurð  

 Birgðavelta og GMROII eftir tegund 

 Mæ likvarðar smásöluverslunar 

 Afköst í sölu eftir afurð 

 Afköst í sölu eftir flokki smásöluafurða 

 Afköst í sölu eftir tegund eftir verslun 

 Afköst eftir afgreiðslukassa 

 10 efstu rekstrareiningar á þessu ári 

 Leitni eftir rekstrareiningu 

 Samanburður á sölu frá ári til árs eftir rekstrareiningu 
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Eftirfarandi afkastavísa hefur verið bæ tt við: 

 Meðaltal miða stæ rð  

 Kostnaður seldra vara 

 Dagar birgðaupphæ ðar 

 Dagar birgðamagns 

 GMROII 

 Brúttóframlegð 

 Brúttóframlegð prósentu 

 Birgðasnúningsupphæ ð 

 Birgðasnúningsmagn 

 Birgðavelta 

 Mánuðir birgðaupphæ ðar 

 Mánuðir birgðamagns 

 Sala eftir klukkustund 

 Svæ ði á einingu sölu 

 Samtals viðskiptavini 

 Samtals skilar 

 Heildarsala 

 Upphæ ð birgð ir viku 

Mörgum útgáfu sölustað (sö lustaðar 

við uppfæ rslu styðja) 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

uppfæ rslu retail krefst aðgerðir og skiptivöru (endurvirkjunar 

reconfiguration) gamlan POS isabel á hverja endastöðvar í. hver 

verslun Verður að framkvæ ma þessa endurvirkjunar innan til 

í tímaglugga til að koma í veg fyrir disrupting retail verkþæ tti. Losuð 

fyrri þótt allar verslanir sem þarf að uppfæ ra samtímis er Microsoft 

Dynamics AX 2012 R 2 styður aðgerðir sem nota tvæ r ú tgáfur 

Microsoft Dynamics AX isabel sölustaðar samtímis. Mörgum gerir styðja 

ú tgáfu kerfisstjórar uppfæ rslu geyma eina uppfæ rslu í einu og viðhalda 

venjulegur aðgerðir í geymir sem enn eru bíður uppfæ rslu.  

Bæ ta við kleift að fæ rt inn handvirkt 

kóta fyrir coupon afsláttartilboð 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Þessi aðgerð gerir það mögulegt að handfæ ra inn afsláttarkóða fyrir 

afsláttartilboð án þess að stofna herferð. Afsláttarkóða má nota á bæ ði 

og brick og geymir mortar. netverslanir Ef gerð er afsláttarkóða 

söluherferð og fæ ra inn afsláttarkóðann handvirkt notar kerfið 

handvirkt með kóta í staðinn fyrir númeraraðir og strikamerki til að 

mynda sjálfvirkt kóti. 

Svo bæ ta megi við 

fyrirspurnarskjámyndinni til að skoða 

fæ rslur fyrir netverslanir 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

þessa aðgerð eykur öryggi fyrir gildandi fæ rslufyrirspurnar og bæ tir 

nýja fyrirspurn skjámynd fyrir online geymir fæ rslurnar. Hæ gt er að 

skoða allar fæ rslur fyrir retail store með því að nota fyrirliggjandi 

fyrirspurnarskjámyndinni. Síðan er hæ gt að skoða allar fæ rslur fyrir 

netverslun með því að nota nýja fyrirspurnarskjámyndinni netverslana. 
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Skipta ú t sent esb - sölulista skýrslur 

eru skýrslur eru vsk - skýrslu og 

árlega með lista yfir fyrir belgíu 

hæ gt er að mynda esb - sölulista skýrslur eru skýrslur eru vsk - skýrslu 

og árlega með lista yfir í uppfæ rt XML snið i. Einnig er hæ gt að skipta ú t 

esb - sölulista skýrslur eru skýrslur eru vsk - skýrslu og árlega með 

lista yfir sem voru verið send inn til belgískra skattyfirvalda.  

 

landsbundnar að gerð ir í brasilía 

Landsbundnar að gerð ir í brasilía 
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Uppfæ rslur á fjárhagslegt aðgerð kóta 

fyrir brasilía 

sem stefna CFOP útleið eða á innleið og málefni sem endursendar, 

afhendingu og fjárhagslegt establishment flytja var bæ tt á CFOP kóða. 

á CFOP fylki er hæ gt að ákvarða CFOP kóta sem á að nota í hverri 

fæ rslu og ný fæ rsla gerðir var bæ tt:  

 

 Textareikningur - CFOP kóta sem á að nota í textareikningi 

 Vöruþörf - CFOP kótum á að nota í verki irem þörf skjámynd  

 - flytja þriðja aðila CFOP kótum á sem er notaður fyrir 

sendingar - og vara í viðskiptavin eða lánardrottin við flutning 

pöntun 

 Fjárhagslegt establishment sendist - CFOP kóða við notkun 

fyrir flutning milli fjárhagslegt establishment við flutning 

pöntun 

 Vsk - fjárhagslegt skjal - CFOP kóta sem á að nota á fæ rslu 

fylgiskjals fjárhagslegt vsk 

Fyrir utan nýja transcation gerðir, fyrri áæ tlunartö lum halda áfram að 

gilt: 

 Sala - CFOP kóða við nota þegar sölupöntun og sölutilboð 

 Innkaup - CFOP kóta sem á að nota á innkaupapantanir, 

innkaupatilboð, innkaupabeiðni og reikning lánardrottins 

Nota fjárhagslegt establishments til að 

bóka sölu og innkaup fyrir brasilía 

fjárhagslegan establishment er efnislega staðsetningu lögaðila. 

Fjárhagslegan establishment krefst skattskráningarnúmer (Cadastro 

Nacional au Pessoa (Jurídica CNPJ) eða Inscrição (Estadual)) IE, 

ú threyfingar og lagalegt tekur við og, assesses eða greið ir skatta. 

Lögaðila getur haft margar fjárhagslegt establishmentsm, og sem slíkt 

fjárhagslega establishment er nú þarf til að ú thluta og taka á móti 

fjárhagslegt skjöl á vinnslurnar sem tengjast sölupantanir, söluskil, 

innkaupapantanir innkaupaskil, textareikningur, flutningspantanir - og 

fjárhagslegt skjöl. 

Fjárhagslega establishment á vinnslurnar sem tengjast sö lupantanir, 

söluskil, innkaupapantanir innkaupaskil og millifæ rslupantanir ræ ðst af 

milli gert tengsl fjárhagslegum establishment og staðsetningu. 

á vinnslurnar sem tengjast textareikninga og vsk - fjárhagslegt skrá 

fjárhagslegt establishment verður að ákvarðaður af fjárhagslegum fyrri 

notanda. bókunar skjala 
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Bókun innkaupa viðbæ tur fyrir brasilía hæ gt er að stofna og bókað innkaupareikning með því að tilgreina 

Códigos E Operações de Fiscais (Prestações CFOP) kótanna. Tilgreina 

verður CFOP kóta fyrir innkaupapöntun eða skilaðri vöru eða fyrir vöru 

sem er með gerð afurðar vörunnar. Einnig er hæ gt að tilgreina tegund 

fylgiskjals er fyrir skilainnkaupapöntun.  

Einnig er hæ gt að framkvæ ma eftirfarandi verkefni: 

 setja upp fjárhagslega texti skjals fyrir innkaupapöntun eða 

reikningi lánardrottins.  

 stofn vísun reikninga sem tengja eina eða fleiri reikning 

lánardrottins tilvísunum þegar reikningur er stofnaður.  

 Mynda, bóka og prenta reikning lánardrottins úr nontaxpayer 

lánardrottins, og bókið svo innkaupareikningi. 

 Hæ tta við ranga fjárhagslegt skjalfesta og gefa til kynna að 

fjárhagslega er hæ tt við og allar fjárhags - og fjárhagslegar 

fæ rslur eru bakfæ rðar. 

Athuga greiðslum og Bordero greiðslur 

fyrir brasilía 

myndaðar úr Microsoft SQL Reporting Services (SSRS) er hæ gt að nota 
ávísun né Bordero greiðsluhátt til að gera greiðslur lánardrottna. Þegar 
notuð er tékki er notaður má bóka og prenta einn tékka fyrir hvern 
banka eða lánardrottins, þar sem eru gefnar ú t í heiti bankans hér. 
Þegar aðgerðin Bordero, er hæ gt að bóka og prenta eina Bordero 
greiðslu fyrir hvern banka. Einnig er hæ gt að mynda skýrslu Bordero til 
banka um. 

hæ gt er að bakfæ ra ávísun né Bordero greiðslu. Þegar bakfæ ra 
greiðslu er fæ rslan hæ tt við og tengdar reikningar lánardrottna eru 
tiltæ kar til jöfnunar. Ef skatta voru - dregið af ávísunina eða Bordero 
greiðslu staðgreiðsluskatt einnig snú ið við.  

Brazilian fjárhagslegt skjö l fyrir beina 

afhendingu vinnslu 

Nú er hæ gt að tengja skatta með fjárhagslegt gildi 1 og 3 með því að 
setja afhendingu vsk - flokkur vöru og afhending vsk - á sölupöntun 
þegar afhending hefur CFOP CFOP tengd og sem leyfa afhendingu á að 
nota með fjárhagslegum Nota (eletrônica e) - NF aðgerð þegar 
afhending seðill fjárhagslegt er bókuð. 

Hæ gt er að hæ tta við afhendingu. fylgiskjals fjárhagslegt fylgiseðils 

Texta fylgiskjals fjárhags Brazilian lögum krefst þess að prenta texta fyrir tilteknum viðskiptum. 
Lagalegur texti er stutt skilaboð sem er prentað á skjö l og fjárhags. 
DANFE Lagalegur texti hafa ítarlegri upplýsingar um fjárhagslegan skjal 
eins og fjárhagslega málefni skjalsins eða frítt upplýsingar um 
fjárhagslega fylgiskjals. 

nú  er hæ gt að setja upp lagalegur texti aðalgögnum og tengilinn sem 
gögn í fjárhagslega aðgerðarkóði (CFOP), lánardrottinn, 
viðskiptamaður, vara, sö lupöntunar eða innkaupapöntun. Hæ gt er að 
setja lagalegur texti til að prenta sjá lfkrafa inn á fjárhagslegt skjöl og 
DANFE. Lagalegur texti er einnig send til SPED. 

Verk debetnótur fyrir brasilía hæ gt er að endurgreiða kostnað sem er til veita þ jónustu fyrir verk 
með því að nota debetnótur. Einnig er hæ gt að hæ tta við ranga debet 
víxilinn. þegar hæ tt er við debet - víxill er greiddur er tengdar fæ rslur 
bakfæ rðar og staða upprunalegrar debet víxill er uppfæ rð í hæ tt við.  

Ó gilda bókaða brasilía fyrir 

verkreikning 

hæ gt er að hæ tta við bókaðs verks reikningnum ef 
bókunardagsetningin er ekki á lokuðu tímabili og reikningur 
viðskiptavinar hefur ekki verið greiddur. eða jöfnuð Afturköllunina 
bakfæ rir allar bókanir fyrir fæ rsluna í fjárhag reikninga, svo sem 
viðskiptavini, skattreikninga og sölu.  
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Staðgreiðsluskatt fyrir brasilía Staðgreiðsluskattur geta nú ákvarðaður af fjárhagslegt fylgiskjalslínu 

hátt á detemination skatts. 

Hæ gt er að tilgreina staðgreiðsluskattsflokkur á viðskiptavini og 

lánardrottna og tilgreina skal staðgreiðsluskattflokkur vöru á vörur sem 

sjálfgefna á sölu - og innkaupapantanalínurnar og er þá hæ gt að 

breytt. 

Uppfæ rir á sölu - og innkaupaaðgerð 

gerð ir í brasilíu 

fyrirtæ ki í brasilíu fylgja annað ferli fyrir bókun innkaupa - og 

sölupantanir ef ekkert birgðahreyfingu eða tengd viðskiptavina - eða 

lánardrottnafæ rslu. Þetta ferli er útfæ rð með því að skilgreina innkaupa - 

og söluaðgerð fæ rslugerða í aðgerð. skjámynd gerð ir Aðgerðina munu 

gerðir stjórna ferli sölu - og bókanir við eftirfarandi:  

 Hreyfingar stofnaður 

 Stofna fæ rslur viðskiptavinar/lánardrottins 

 Að auðkenna bókun lykilnúmer 

 Að auðkenna viðskiptavinar/bókunarreglur lánardrottna 

 Að auðkenna vörur í flutningsvöruhúsinu 

Einnig stjórnvalda Brazilian sem krefst þess að fyrirtæ ki í brasilíu 

stofna fjárhagslegt skjöl fyrir hverja Á  ú tleið og Á  innleið fæ rslu óháð 

fæ rslugerðina. 

Vsk - Brazilian fyrir viðbæ tur 

ú treikninga 

hæ gt að setja upp sköttun kóta á grundvelli gildistíminn tilgreind 

stjórnvöld í og margfeldi fjárhagslegt hæ gt er að tilgreind er fyrir ein 

sköttun kóða. þegar sköttun kóði er valinn á vsk - kóða og vsk - flokk 

vöru rétta sköttun kóti og fjárhagslegt gildi æ tti að vera valinn.  

Nýja við skattgerðir var bæ tt: 

 ICMS - sem - ST determinestributary skipti á ICMS 

 - ICMS sem ákvarðar - DIF innkaup hefur differential gengi 

í interstate innkaup á ICMS 

hæ gt er að setja upp ICMS tributary skipti byggð á Ú treikningsaðferð 

einfaldaða eða álagningar sem spá við sö lu til Mato Grosso ríki. Hæ gt 

er að tilgreina á tributary skipti á grundvelli álagningar læ kkun grunnur 

prósentu á við.  

Ekki lengur mögulegt að breyta sköttun kótann né fjárhagslegt virði við 

sölu - og innkaupapantanalínur. 

Uppfæ rslur á fjárhagslegt skjalagerðir 

fyrir brasilía 

fjárhagslega tegund fylgiskjals flokkar gerð á fjárhags í skjal sem 

tengist sö lu -, innkaupa -, - og fjárhagslegt fylgiskjals. fæ rslur á milli 

fyrirtæ kja Fjárhagslega skjalategundin tiltekur númeraröð 

númeraraðar, fylgiskjal líkan specie, og ú tlit af innkaupareikningnum, 

sölureikningur, textareikningur, - og fæ rslu. fylgiskjals fjárhags  

Hæ gt er að breyta fjárhagslegum tegund fylgiskjals ef ekkert fæ rsla 

stofnuð sem notar fjárhagslega. tegund fylgiskjals 

hæ gt er að tilgreina sjálfgefna fjárhagslegt skjalagerð fyrir viðskiptavini 

og lánardrottna. Hæ gt er að tilgreina tegund fylgiskjals er fyrir 

sölupantanir, innkaupapantanir, textareikninga og vsk - fæ rslur 

fylgiskjals fjárhagslegt. 
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Dreifa beinn og óbeinn kostnaði aftur 

í brasilía fyrir framleiddar vörur 

með stillt upp á kostnaðarstöðum í hagnýting kostnaður aðgerð er 

hæ gt að reikna ú t og bóka beinum og óbeinan kostnað sem stofnar 

fyrir framleiðsluferlinu. fjárhagstímabil Þá er hæ gt að reikna hagnýting 

kostnað eftir dreifingu samtala beins og óbeinan kostnað á milli vörur 

sem framleiddar eru við fjárhagstímabilinu.  

Verkefnastjórnun og bókhald Verkreikningar séu samþæ ttuð í fjárhagslega skjöl og hæ gt er að 

mynda nota fjárhags (estrônica NF - e) fyrir sveitarfélag - alríkis - eða 

úr bókuðu verkreikninga. 

Hæ gt er að hæ tta við verkreikning og er því hæ tta við fjárhagslegan 

skjals sem tengist hana. 

Hæ gt er að mynda afhendingar úr fjárhagslegt fylgiseðils verk, 

sameina vöruþörf og afhending. á aðgerðir fylgiseðils 

Mynda fjárhagslegan skjö l fyrir 

sölupantanir verks og verk vöruþarfir 

fyrir bókun í brasilía fylgiseðil 

í Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Þegar fylgiseðill fyrir sö lupantanir 

verks og verk vöruþarfir eru bókuð sem tekin eru með skattar eru 

reiknaðir og samsvarandi fjárhagslegt skjöl eru myndaðar 

Frítt reikninga þarf að búa til frítt reikningi eða nota fjárhagslegt complementar til að 

leiðrétta fjárhagslega skjals sem var mynduð fyrir röng verð, Imposto 

Sobre Produtos (Industrializados IPI) eða Imposto Sobre e Mercadorias 

de Circulação (Serviços. upphæ ð) ICMS Frítt er reikningur er gefið ú t 

aðeins til að leiðrétta jákvæ tt mismunur. Til dæ mis frítt reikningsfæ ra 

er mynduð, ef verðs vöru á upprunalega reikningnum rangt og réttu 

vöruverð er hæ rra en verð skráð á upprunalega reikningnum.  

Hæ gt er að búa til frítt reikningi til að leiðrétta villur í verð eða magn 

vara eða þ jónustu, skattprósentu eða skattsfæ rslu. ú treikning frítt 

reikningur er fjárhagslegan skjal sem complements upprunalegu 

fjárhagslegt fylgiskjal er allar upplýsingar, nema gjö ld, er uppfæ rð úr 

upprunalegu fjárhagslegt skjal. Ekki hæ gt að bæ ta við eða eyða línur 

úr frítt reikningnum.  

 

Nota fjárhags Electronica (NF-e) 

vinnslu 

Eftirfarandi viðbæ tur hafa verið gerðar á fjárhagslegum Nota 

(Eletrônica e) - NF vinnslu: 

 Hæ gt er að setja upp vefþ jónustur, höfnun kóða og skemu 

fyrir umdæ mi. 

 Hæ gt er að setja upp skírteini umhverfi er e - NF ú tgáfu er 

yfirvöld, sniðmát, villuleit skema er sjá lfvirk prentun 

Documento fjárhagslegum Nota au Auxiliar (eletrônica DANFE) 

eftir e - NF og samþykki, contingency háttur við fyrir e - NF 

fjárhagsárum. establishment 

 Hæ gt er að setja upp vefþ jónustu sem tengjast yfirvö ldum til 

að deila sömu safn vefþ jónustur milli fjárhagslegt 

establishments sem eru staðsettir í öðrum ríkjum. 

 hæ gt að prenta sem DANFE bráðabirgða - pro án fylgiskjals 

reikningurinn er bókaður. Bráðabirgða - pro sem DANFE er 

merkt „Sem validade fjárhagslegt― vatnsmerki. einnig er hæ gt 

að DANFE sjálfkrafa prentast þegar e - NF hefur verið 

samþykkt af (skattyfirvalda stjórnvalda). SEFAZ  

 Hæ gt er að athuga og uppfæ ra hafnað eða NF - e í 

fjárhagslegum sem hafnað var skjal með bíða ógildingar 

listasíðunni og er í bið skjö l uppfæ rsla á contingency ham 

listasíðunni. 
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Uppfæ rslur á fjárhag fyrir brasilía Að láta uppfæ rslurnar fjárhagnum yfir brasilía hafa eftirfarandi 

upplýsingar: 

 Nýjar reglur fyrir dag bæ kur 

 Myndun bókhald fjárhagur - bókum fyrir stöður 

 Með fjárhag greiningar 

 Opna og loka skilmálum lagalegt skýrslur bókhald 

 Stofna yfir fjárhagslykla með undirgreinum 

 Sjálfgefin lýsingu og fæ rslubókartexta fyrir staðgreiðsluskatt, 

vexti, og fínstilla greiðslur 

 Samstæ ðureikningsskil 

 Uppfæ rir fjárhag á nokkra skjámyndum og skýrslum 

 

Nota fjárhagslegt establishments til að 

bóka sölu og innkaup fyrir brasilía 

nota fjárhagslegt establishments til að senda fjárhagslegt fylgiskjöl 

vegna sölu reikninga, innkaupareikningum og textareikninga. 

Fjárhagslegan establishment er efnislega staðsetningu lögaðila. 

Fjárhagslegan establishment krefst skattskráningarnúmer (Cadastro 

Nacional au Pessoa (Jurídica CNPJ) eða Inscrição (Estadual)) IE, 

ú threyfingar og lagalegt tekur við og, assesses eða greið ir skatta. 

Lögaðila getur haft margar fjárhagslegt establishments. 

 

Viðbæ tur við textareikningum til 

brasilía 

hæ gt er að stofna og bóka textareikning með því að tilgreina. 

upplýsingar fjárhags Einnig er hæ gt að framkvæ ma eftirfarandi 

verkefni:  

 Bæ ta við fjárhagslegt fylgiskjals eða texta lagalegt texta til að 

textareikning. 

 Leiðréttingar á textareikningi til mynda leiðréttan 

textareikninga og kreditnótu fyrir hæ tt við reikning. 

 Hæ tta við textareikninginn. 

 Skoða upplýsingar um farmbréf fyrir eign sölu í bóka 

skjámynd textareiknings. 

 Stofna og bóka textareikning með ýmiskonar gjöld fyrir eign. 

í samræ mi við Brazilian hafið tekjum í undirbókar booked er byggður 

á brú ttó upphæ ð og inniheldur allar skatta við sö lu. Skatta við sala er 

kredit sem booked í ú tskattur og sem debet í vsk - ú tgjaldareikningur. 

Hæ gt er að nota vsk - mótbókunar gerð er notuð til að bóka þau vsk - 

kostnað.  

 

Flytja inn fjárhagslegt skjöl fyrir 

brasilía 

hæ gt er að gefa ú t fjárhagslega vegna innflutnings er skjal þegar 

stofnuð eru innkaupapöntun að geta flutt inn vörur úr erlendan 

lánardrottin. Hæ gt er að tilgreina flytja inn skýrslu upplýsingar um 

innkaupapöntun fyrir erlendan lánardrottin áður en innkaupapöntunin 

er bókuð. Einnig er hæ gt að hæ tta við ranga flytja inn fjárhagslegt 

fylgiskjals. 

 

ICMS vsk - skjöl fyrir brasilía Hæ gt er að nota ICMS til vsk - skrá fjárhagslegum milli 

leiðréttingarfæ rslur establishments með því að gefa ú t fjárhagslega 

nota (eletronica NF - e) og endurheimta á ICMS skattupphæ ð 

í afborgana fyrir innkaup á eign. 
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Fjárhagslegt skjölunum og framework 

fylgiskjals fjárhags 

Fjárhagslegan skjal er notuð til að tryggja að bókuð fjárhagslega skjöl 

á reglur og tiltekinn, óháð sem fæ rslur úr fjárhagslegan skjal var 

upphaflega mynduð. 

 

Fjárhagslega heldur framework fylgiskjals öllum fjárhagslegum skjö lum 

í eina geymslu sem inniheldur öll upplýsinga er krafist stjórnvöld í fyrir 

skýrslugerð óháð reporting snið i. 

 

Fjárhagslega skjal skoðunarhamur eru einnig tiltæ kar sem hluti af 

fjárhagslegt fylgiskjals þörfina kerfa, kafa niður í öllum fjárhagslegum 

fylgiskjals tengdar upplýsingar: 

 

 Tengsl milli fjárhagslegt skjöl og upprunaskjöl 

 Fjárhagslegt tilvísanir, virð isauka í ferli, fatura og afborgunum 

skal gjöld, lagalegt textum og viðbótarupplýsingar 

Uptake af Brazilian staðfæ rslu þarfir 

fyrir retail afurðastjórnunar 

Retail styður fleiri en eina aðgerðir til að leyfa notendum til að auðvelt 

sé að halda utan um. smásöluafurð ir Þar á meðal eru kleift að breyta 

eigindir afurðar með því að nota fjö ldauppfæ rsla á verkfæ ri, stjórna 

með hjálp retail. aðgerð tegundastigveldi Og stjórna með hjálp ú tgefnu 

framleiðslulíkan er studd í Microsoft Dynamics AX 2012. Þessi aðgerð 

bæ tir brasilía sértæ kar vörur eigind til að þessum aðgerðum. Svo allir 

notendur í brasilíu getur nota þessara verkfæ ra til að auðvelt sé að 

halda utan um smásöluafurð ir. 

Fæ ra vöru á milli fjárhagslegt 

establishments 

Hæ gt er að flytja vörur í vöruhúsi á milli vöruhúsa sem eru staðsett 

í mismunandi. establishments fjárhags Eða flytja vörur á vöruhús 

þriðja aðila með því að nota flytja fjárhagslegum skjö lum. 

 

þegar vörur eru fluttar á milli fjárhagslegt establishments eru 

eftirfarandi flytja fjárhagslegum skjölum er gefið er ú t og móttekið: 

 

 – fylgiskjals fjárhagslegt á ú tleið afhenda vörur til vöruhúss 

sem er staðsett í öðrum fjárhagslegt establishment. Hæ gt er 

að ú thluta fjárhagslega á ú tleið þegar vörurnar eru sendar. 

 á innleið fá – fylgiskjals fjárhagslegt afhentar vörur úr 

vöruhúsi sem staðsettur er í öðrum fjárhagslegt 

establishment. Hæ gt er að skrá fjárhagslega á innleið þegar 

þú  móttekur vörurnar.  
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Vsk - samþæ ttingu fyrir kína Bókargerðir virðisaukaskattsins (vsk) skráningarnúmer nú  er hæ gt að 

með á fæ rslur viðskiptavina. 

Dreifingu á línur undirfjárhags fæ rslubókarlínur undirfjárhags bókhald eru fæ rslum sem eru bókaðar 

í fjárhaginn með með Þjónustu almennra fæ rslubóka. Hæ gt er að 

mynda subledgers úr upprunaskjölum, svo sem reikningum, fylgiseðla 

og tiltektarlista fyrir viðskiptavini og lánardrottna. áður en bókað er upp 

fylgiskjalsupplýsingar í fjárhag er hæ gt að skoða eða breyta 

fæ rslubæ kur undirfjárhags með því að nota nýja aðferð kölluð 

dreifingu. Þessi aðferð gerir kleift að ú thluta bókun upphæ ðir á milli 

margra fjárhagsvíddir og breyta sjá lfgefið fjárhagslykilsnúmer eða gildi 

fjárhagsvídda byggðar á notanda heimildir. 

í kína er Chinese fylgiskjal tegund og Chinese fylgiskjalsnúmer séu 

ú tfæ rð í fæ rslunum. Chinese fylgiskjal og Chinese fylgiskjalsnúmer eru 

með í fæ rslur eftir dreifingu á fjárhagsupphæ ð og fæ rslubókarlínur 

undirfjárhags eru bókaðar. Hæ gt er að leita að með fylgiskjal Chinese 

og með því að nota fylgiskjalsnúmer fjárhags Chinese fyrirliggjandi 16 

og fyrirspurnir SSRS - skýrslur. Einnig er hæ gt að prenta fjárhag 

fylgiskjö l með Chinese fylgiskjalsnúmer og prenta Chinese 

fjárhagsskýrslur með Chinese fylgiskjal og fylgiskjalsnúmerum.  

Flytja inn póstnúmer fyrir kína hæ gt að flytja inn Chinese póstnúmer ú tgefin af kína bóka. Hæ gt er að 

velja að flytja inn aðeins nýr fæ rslur eða hæ gt er að skrifa yfir tiltæ kar 

fæ rslur og bæ ta við nýjum. 

heiti og aðseturssnið líka uppfæ rt. Uppfæ rt snið aðseturs eru lands -, 

ríki, bæ r, og svæ ðis götuheitið.  

Myndun asísk lögfræ ðilegar skýrslur 

í Microsoft Excel fyrir kína 

hæ gt er að mynda útgefna ársreikninga, eins og staða skjö lum, rekstur 

- skýrslur, skattskýrslum, og sjóðstreymisskýrslur, og Microsoft Excel - 

vinnublöð í á einu tveggja - dálkur og dálkur prenta snið i. Hæ gt er að 

nota asísk lagalegt skýrsluú tlit í samræ mi við kína til að mynda þessa 

fjárhagsskýrslum.  

Vsk - samþæ ttingu enhancement 

fyrir kína 

á Reikningsnú mer vsk - opinber reit hefur verið bæ tt við 

fyrirliggjandi Opnir reikningar við skiptavina listasíðunni. Hæ gt er að 

leita að og skoða sölureikninga með því að nota opinbert vsk - 

reikningsnúmer.  

Fjárhagslykil tréskipulag fyrir kína í samræ mi við því Chinese verða fyrirtæ ki að stofna og viðhalda 

bókhaldslyklum í trénu lykil stigveldis með því að setja upp mörg stig 

fyrir fjárhagslykla. Hæ gt er að stofna reikningsnúmer á tilteknu snið til 

að tilgreina fjö lda stiga sem hæ gt er að bæ ta við fjárhagslykil. Til 

dæ mis til að skipta fjárhagslykill tveimur stigum verður að nota 

reikningsnúmer snið. ár - xxxx Hér notar fyrstu fjóra stafina sýna af 

hvaða fyrsta stiginu, eins og sjóðreiknings og þá síðustu tveir stafir sem 

sýna af hvaða, svo sem undirstig sjóðreiknings í gjaldmiðil. Stafurinn 

sem afmarkar mismunandi stigum fjárhagslykill er notandaskilgreind. 

Í þessu dæ mi, bandstrik (-) er notað sem skiltákn.  
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Fjárhagslyklar birgðavirð i eftir svæ ði í kína, fyrirtæ ki sem hafa fleiri en 100 birgðavörum vöruhús nokkrar og 

viðhalda er krafist til að skrá birgðavirð i í fjárhagslykla. þessum gildi 

eru skipulagðar ú t frá svæ ði og vöruflokka. Fjárhagslykla birgðavirð i 

eru flokkaða eftir birgðasvæ ði þeirra. 

, í Microsoft Dynamics AX er fyrirtæ ki getur haft margar svæ ði og 

staðsetningum birgða. Hæ gt er að setja upp eða breyta vöru bókanir 

á ýmsa fjárhagslykla fyrir mismunandi svæ ði og tilgreina hver 

birgðavara flokk. Einnig er hæ gt að virkja birgðafæ rslusamsetningar 

fyrir sites, og bókið svo svæ ði sundurliðun í sölupöntunum, 

innkaupapöntunum, birgðum fæ rslubæ kur, eða framleiðslubókum. 

Hæ gt er að skoða fjárhagslykla með því að birgðamat hvert svæ ði 

í Bó khaldslykill skjámynd. 

Við bókun reikninga og fæ rslubóka, eftirfarandi fjárhagsfæ rslur eru 

uppfæ rðar: 

 þegar sölupantanir eru bókaðar. fæ rslur af gerðinni eru 

notaðar á réttan reikning fyrir fylgiseðla og reikninga. 

 Við bókun á pantanir, fjárhagur fæ rslur af gerðinni eru notaðar 

á réttan reikning fyrir innkaup fylgiseðla, reikninga eða 

skilapantanir. 

 Við bókun á pantanir og ljúka framleiðslupöntunum fyrir 

birgðavörur þar af stöð luðum kostnaði líkan. lykill er valinn 

sem er byggt á uppsetningunni í Vö rubó kun skjámynd. 

 þegar þ jónustupöntunin er bókuð birgðahreyfingu, rekstur, 

uppskriftir vörukomu, framleiðsluinntaks talningu, efnislegar, 

seðlatalning eða verks og vöru. fæ rslubæ kur lykill er valinn 

sem er byggt á uppsetningunni í Vö rubó kun skjámynd. 

Uppskrift Ú tgáfusamanburður fyrir kína afurð kann að vera margar ú tgáfur þess uppskrift (BOM) við líftíma. 

Hæ gt er að nota Uppskrift samanburð ar skjámynd til að auðkenna 

mismuninn milli margar ú tgáfur af vörunni. Einnig er hæ gt að bera 

saman og merkja muninn á íhluti um flokka sams konar vörur og 

mismunandi afurðir. Þetta getur hjálpað við að staðfestingarboðunum 

er um fyrirspurnir viðskiptavina mismun' vörur og notar fleiri og bæ ta 

á skilvirkan hátt og skilvirkni aðgerð og framleiðni. 

Breytingar á afstemming bankareikninga 

og fjárhagsár fyrir kína 

hæ gt er að stemma af bankayfirlit fyrir bankareikninga sem eru virkar. 

Ekki er hæ gt að breyta stöðu bankareiknings á óvirkur ef lykillinn 

inniheldur einhverjar afstemming fæ rslubæ kur sem eru opnir.  

Einnig má staðfesta lokunar í reikningstímabil Fjá rhagsdagatal 

skjámynd. 

Vinna með upplýsingar um kína hjá 

lögaðilum og bókhaldslyklar 

Hæ gt er að nota tvæ r nýjar kína - ákveðnar skjámyndir tengdar 

í lögaðilum og bókhaldslyklar til að setja upp kína - sérstakar 

upplýsingar. 
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Viðbæ tur við Chinese fylgiskjöl í samræ mi við Chinese bókhaldsvenjum, fylgiskjal tölur verða að fylgja 

röð fyrir Chinese fylgiskjö lum. Hæ gt er að staðfesta hvort Chinese 

fylgiskjalsnúmer séu í réttri númeraröð miðað og síðan endurtölusetja 

fylgiskjö l til að viðhalda samfellda röð af Chinese fylgiskjalsnúmerum. 

Hæ gt er að mynda skýrslu til að skoða sögu fylgiskjö l endurtölusetja. 

Einnig er hæ gt að framkvæ ma eftirfarandi verkefni: 

 Prenta úr fylgiskjöl Fæ rslubó karfylgiskjal skjámynd. Hæ gt 

er að prenta fylgiskjal fyrir eða eftir bókun. Hæ gt er að prenta 

fylgiskjal áður en bókað er með bráðabirgða. valinn 

Einvörðungu upplýsingarnar sem sem er myndað eftir að 

fylgiskjalið er bókað er prentuð.  

 Stofnið almenna fæ rslubók og bókarlínur í Chinese fylgiskjö l 

skjámynd. Hæ gt er að samþykkja og bóka eina fylgiskjal eða 

margar fylgiskjöl.  

Flytja inn bankayfirlit fyrir afstemmingu 

á móti yfirlitið upplýsingar sem geymdar 

eru í Microsoft Dynamics AX 

Þá er hæ gt að flytja inn bankayfirlit á ýmsan sniða sem eru, afstemma 

innfluttu bankayfirlit, og bera booked með yfirlitslínur. bankaskjala 

Birgðir samantekt skýrslur fyrir kína Chinese félögin nota Birgð astað a skýrslu til að skoða samantekt 

birgðastöðu, þar á meðal upphaf magn, magn innhreyfinga gefur ú t 

magn, - og magn tilteknu vöru. Birgð ir í/Ú tstimplun stö ð u skýrslu er 

annar notuðu birgðaskýrsluna sem býður upp á nánari upplýsingar en 

Birgð astað a skýrslu. Þessar skýrslur hæ gt er að spyrjast fyrir um með 

valkost til þess að setja birgðavídd.  

Hæ gt er að nota eftirfarandi skýrslur til að athuga birgðir hreyfingar 

á innhreyfingar og ú threyfingar í vöruhúsi: 

 Birgðastöðu skýrsla − sýnir byrjun magni í magn, ú t magn, - 

og magn birgðavara fyrir ákveðið tímabil. 

 Birgðir í/ Ú tstimplun skýrsla − ítarlegum/Útstimplun stöðu 

birgðavara fyrir ákveðið tímabil. 

til dæ mis með stöðuna birtir númer fenginna vara í innkaupapöntun, 

framleiðslupöntun millifæ rslupöntunina er hins vegar og 

raunbirgðatalningu, og í gegnum öðru inntaki birgðafæ rslur. í stöðu fela 

í sér bæ ði keypta í, fluttur innan, eða framleiða á magni. ú t á stöðu 

birtir fjö lda vara sem gefnir hafa verið ú t fyrir sölupöntun, 

framleiðslupöntun millifæ rslupöntunina er hins vegar og 

raunbirgðatalningu, og í gegnum öðru ú ttaki birgðafæ rslur. Með því að 

nota þessum upplýsingum er hæ gt að skoða nákvæ man/ Ú tstimplun 

staða birgðavörur fyrir ákveðið tímabil. 

Ef tiltekið tímabil er ekki valinn er fyrsta dagsetning núverandi mánuður 

er notuð sem upphafsdagsetning og núverandi dagsetning er notuð og 

lokadagsetningin. 

Gefa ú t bókargerðir virð isaukaskattsins 

(vsk) reikninga með því að nota 

textareikning 

Nú er hæ gt að gefa ú t bókargerðir virð isaukaskattsins reikningum 

Textareikning skjámynd. 

Skýrslu upplýsingar um GB/T 24589 - 

2 0 1 0 í kína 

Setja upp fæ ribreytur og velja upplýsingar sem hæ gt er að flytja ú t 

í XML - skrá fyrir bókhald í gagnastaðla isabel. kína 
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Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Fjárhagsvídd eigindir fyrir kína hæ gt að tilgreina nokkrar fjárhagsvídd eiginleika er auk deild, 

kostnaðarstað og málefni, til að skoða og breyta og bókarupplýsingar.  

í kína er hæ gt að nota frekari fjárhagsvíddir fyrir Chinese 

bankaafstemminguna reikningsfæ rslubókina og Chinese fylgiskjal. 

Eftirfarandi skýrslur eru tiltæ kar með nýju víddunum:  

 Greining eftir víddum lykil  

 Lykill efnahagsreikningur eftir víddum 

 Bókhaldslykilinn eftir víddum  

 Ítarlegar fjárhagsfæ rslur eftir víddum 

 Fjárhagsfæ rslur eftir víddum 

 Stöðu lánardrottins eftir víddum 

 Staða viðskiptavinar eftir víddum 

 Fylki skýrslu eftir víddum 

Uppfæ rslur á Chinese fylgiskjöl má fæ ra inn lykils og víddar eigind saman fyrir fæ rslu. Hæ gt er að 

tilgreina einkvæ m víddir fyrir aðal - og mótlykil samsetningar þegar 

fæ rslur eru stofnaðar. Fyrir kína, Þegar Chinese fylgiskjöl er hæ gt að 

fæ ra inn fjárhagslykla og víddargildi saman er og samþykkið nánari 

lýsingu reglur við fylgiskjö l fyrir bókun. 

Mánaðarlega meðalinnkaupaverð 

fyrir kína 

mánaðarlegri meðalinnkaupsverð aðferð er aðferð birgðalokunar 

á grundvelli vegins meðaltals. reglu Samkvæ mt vegið meðaltal reglu, 

vörur sem eru sendar úr birgðum eru metnar á grundvelli meðalvirð i 

vara sem mótteknar eru í birgðum innan hvern mánuð 

á birgðalokunarfæ rsluna tímabili. Mánaðarlegri meðalinnkaupsverð 

aðferð er svipuð veginn meðalkostnað eftir dagsetningu aðferð, nema 

að hún er reiknuð eftir mánuðum í stað með því að nota tiltekna 

dagsetningu.  

mánaðarlegri meðalinnkaupsverð aðferð er notuð til að reikna ú t 

tiltekna vöru eftir verklagsreglum viðkomandi vegið meðalinnkaupsverð 

við síðasti dagur mánaðarins. þetta meðalinnkaupaverð er síðan 

notaður til leiðrétta fæ rsluna fyrir allar einingar vörunnar sem voru við 

mánaðar, til að allir Ú ttaksfæ rslur fyrir þennan tiltekna vöru við 

mánuðinn hafa sama einingaverði. 

aðeins mánaðarlegri meðaltal kostnaðinn úr reikningsfæ rðar 

innhreyfingar er reiknuð og eingöngu reikningsfæ rðan 

úthreyfingarfæ rslur eru jafnaðar. óreikningsfæ rðar inn - og 

ú threyfingafæ rslna eru reiknaðar og jöfnuðum í mánuðinum þegar þæ r 

eru reikningsfæ rðar.  
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landsbundnar að gerð ir fyrir té kkland  

Landsbundnar að gerð ir fyrir té kkland 

Hvað a eftir verklagsreglum 

við komandi ný ja fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Staðgreiðsluafslæ tti í tékkland í tékkland, í peningum afslæ ttir eru nú  talin með þegar áæ tlaðan 

gengishagnað og tap leiðréttingar eru reiknaðar. 

Vsk - Intracommunity fyrir styðja 

tékkland 

Vsk - Intracommunity hæ gt er að bóka sem tvæ r skattafæ rslur. 

Hluta - árlegur afskrift við afskráningu 

og sölu á eignum 

í tékkland, hálft árlegrar afskriftir eign má nota fyrir skatta þegar eign 

er seld eða á annan hátt losaðar, óháð. m. t. losunardagsetningu 

Valkost til að auðvelda notkun hálfs - árleg afskrift hefur verið bæ tt við  

í afskriftatillögu skjámynd.  

Frekari upplýsingar um vsk hæ gt er að 

taka með á skattafæ rslur 

öðrum vsk - skráningarbók upplýsingar nú  er hæ gt að með 

á skattafæ rslur. Þegar vsk - mynda afstemmingarskýrslu er þessi 

viðbótarupplýsingar eru tekin með.  

 

svæ ð isbundnum að gerð um fyrir Eastern evró pu 

Svæ ð isbundnum að gerð um fyrir Eastern evró pu 

Hvað a eftir verklagsreglum 
við komandi ný ja fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Reikning viðskiptavinar í Latvia og 

litháen 

Og litháen í Latvia, hæ gt er að ú thluta ákveðinni númer á sölureikninga 

af notanda eða notendaflokks. 

áæ tlaðar - kaup meðhöndlun eigna , í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2, eign kaup getur skilalínumagninu 

skipt í tvennt nokkur skref, hverja með sínu fjárhagsbókanir og eign. 

uppfæ rir Þannig skráningunni mismunandi fæ rslur fjárhags þegar eign 

er gjaldfæ rðar og hvenæ r kerfið er í nota. Afskrift er ekki leyfð fyrir 

eignir enn í fyrsta skrefið ferlisins (áæ tlaðar - kaup stig). Fyrir 

kaupupphæ ða eru skoða má á eign stigi.  

Vsk - tilskipunarinnar prentunina 

á sölureikninga. 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eru að velja upp vsk - tilskipanir fyrir 

samsvarandi vsk - kóða og til að prenta þau á sölureikninga sem er 

margfeldi tungumál fyrir allar Eastern evrópskt landa/svæ ða. 

Slétta afskriftir eigna upphæ ðir fyrir 

Eastern evrópskt löndum/svæ ðum 

Hæ gt er að slétta afskriftir eigna magn upp eða niður að næ sta númer, 

eins og tilgreint er í sléttun afskriftar reit. 

Til að uppfæ ra vsk - skýrslur sem 

byggðar eru á vsk - skráningarbók 

dagsetningu 

í tékkland og Poland er hæ gt að skrá skattupplýsingar um dagsetningu 

sem er önnur en bókunardagsetningunni. Dagsetning vsk - 

skráningarbók svæ ði er bæ tt við sö lu -, innkaupa -, og verkskjöl. Nú er 

hæ gt að búa til ýmsar vsk - skýrslur ú t frá þessari dagsetningu.  

Stofna leiðréttan reikninga Fyrir Eastern evrópskt löndum/svæ ðum er hæ gt að stofna og bóka hæ tt 

er við textareikning án þess að stofna vegna textareikninginn. 

Intrastat - skýrslugerð fyrir Eastern 

evrópskt löndum/svæ ðum 

hæ gt er að mynda fyrir Intrastat - skýrslur Eastern evrópskt lönd/ 

svæ ði í almennar. xml - snið. Hæ gt er að nota Extensible Stylesheet 

Language fyrir umbreytingar (XSLT) stílblöð, og flytja ú t lands -/ 

svæ ðisbundnar Intrastat - skýrslur sem. xml - skrám eða. csv skrár 

á grundvelli XSLT. stílblöð Hæ gt er að nota XSLT - stílblöð til að 

viðhalda mörgum útgáfur. xml eða. csv skrár. 
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Viðskiptavinar og lánardrottins 

jöfnunarfæ rslur sem nú er hæ gt að 

skoða gerðir jö fnunar fyrir tilteknar 

nýja hjálpartöflu geymir viðbótarupplýsingar um jöfnunarfæ rslur. 

Þessar upplýsingar er hæ gt að skoða með því að smella á Fæ rslur 

jö fnunar hnappinn í Fæ rslur við skiptavinar Og 

Lá nardrottnafæ rslur skjámyndir fyrir eftirfarandi jöfnun: 

 

 Gengisleiðréttingu er þegar jöfnun reikning og greiðslu myndar 

raunverulega mismunur gengi 

 Bókunarreglu, þegar tvæ r fæ rslur með mismunandi 

bókunarreglur eru jafnaðar 

 Til að umbreytingu fyrirframgreiðslu greiðslu, þegar 

fyrirframgreiðsla er breytt í greiðslu, eða öfugt samkvæ mt 

reitnum skjámynd meðhöndlun fyrirframgreiðslu 

 Ó uppfæ rð gengisleiðrétting þegar jöfnun reikning og greiðslu 

myndar bú ið bakfæ rslu mismunur gengi 

 Staðgreiðsluafslátt, reikning fyrir jöfnun með greiðslu sem eru 

með staðgreiðsluafslátt jöfnuð 

 Auramismunur, fyrir jöfnun reikning með greiðslu fyrir ofurlítið 

öðrum upphæ ð (ofgreiðslur/vangreiðslur) 

 Skilyrtan skatt bókun, fyrir jöfnun reikning með greiðslu sem 

hefur skilyrtan skatt jöfnuð 

 Jöfnunarferlinu milli fyrirtæ kja, fyrir jöfnun reikning með 

greiðslu á milli mismunandi fyrirtæ ki með því að nota milli - 

fyrirtæ kja aðgerðirnar 

Evrópusambandsins (esb) fyrir - 

sölulistans evrópu Eastern 

, í Microsoft Dynamics AX 2012, uppihald var bæ tt við fyrir hluta af 
meðlimi evrópusambandsins (esb) ríki til að auðvelt sé að stofna 
almenna skýrslu með lista yfir sölu (fyrir sö lu og innkaup, Í sumum 
tilfellum) vara og þ jónustu til vsk - skráðra einingar í öðrum aðildarríkja 
evrópusambandsins. Fyrir Microsoft Dynamics AX 2012 R 2, uppihald 
verið er að samþæ tt fyrir eftirfarandi Eastern evrópskt löndum/ 
svæ ðum:  

 Tékkland 

 Ungverjaland 

 Litháen 

 Lettland 

 Pólland 

 Eistland 

Greiða með því að nota fyrir holders 

flýta Eastern evrópskt löndum/svæ ðum 

hæ gt er að setja upp starfsmenn sem um holders og bóka reikningum 

lánardrottins með flýta. upplýsingar leyfishafa Hæ gt er að jafna flýta til 

að stofna fæ rslur leyfishafa fjárhagsfæ rslum. Einnig er hæ gt að fæ ra 

inn um leyfishafa fæ rslur í fæ rslubæ kur og seðill fæ rslubæ kur. 

ástæ ðukóða fyrir verk styðja svæ ði til að fæ ra inn ástæ ðukóða og ástæ ðuathugasemd hefur verið 
bæ tt við reikningstillögu skjámynd, reikningi fæ rslubókarskjámyndinni, 
og velja fyrir kreditnótu skjámynd. Þetta er til að styðja Eastern 
evrópskt lögum þarfir sem upprunalega reikningnum tilvísanir að prenta 
víxilskjöl í reikning. 
Í enhancement veitir styðja fyrir verkreikninga í eftirfarandi Eastern 
evrópskt löndum/svæ ðum: 

 Tékkland 

 Ungverjaland 

 Lettland 

 Litháen 

 Pólland 
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Eign talningu skýrslu Sem Eign talningu skýrsla er tiltæ k í. Latvia og eistland 

Leiðrétting bókanir nú  nota storno 

bókhald evrópu Eastern í reglu 

Application af storno bókhald leiðrétting regla bókana allar ú tvíkkuð 

í Eastern evrópskt landa/ svæ ða. Storno - bókanir eru nú aðgengilegar 

alls staðar í Eastern evrópu Þegar gera eftirfarandi:  

 Bóka fylgiseðill sölupöntunarinnar eða innhreyfingarskjal 

afurða fyrir innkaupapöntun. 

 Hæ tta við skráðs reiknings í viðskiptaskuldir. 

 Birgðafæ rsla eða lagerleiðréttingar (innhreyfing. leiðr.) 

 Bókuð endurútreikningum eða lokun birgðanna (úthreyfing. 

leiðr.) 

 Hæ tta við birgðaleiðréttingar/endurú treikningsins. 

 bóka neikvæ tt stundir, kostnað, vöru eða þóknunarbók.  

 Leiðrétta verkfæ rslu. 

Gengisbreytingar fyrir bankareikning 

fæ rslur fæ rslur fyrir og reiðufjár löndum 

evrópskt Eastern 

hæ gt er að endurmeta bankareikningsviðskiptum og reiðufé fæ rslur 

í bókhaldsgjaldmiðlinum ef um er að ræ ða breytingu á gengi milli 

bókhaldsgjaldmiðils og skýrslugjaldmiðils. Við endurmat, er geta ú tbú ið 

skýrslur til að ná yfir eftirfarandi upplýsingar:  

 Gengisleiðréttingar fyrir fæ rslu 

 Fjárhagsfæ rslur við skýrslugerð og bókhald gjaldmiðla, 

sérstaklega 

 

landsbundnar að gerð ir fyrir Þ ý skaland 

Landsbundnar að gerð ir fyrir Þ ý skaland 

Hvað a eftir verklagsreglum 

við komandi ný ja fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Reikna leiðréttingar kaupa Leiðréttingar kaupa í Þýskalandi þarf að reikna eins og leiðrétting var 

gerð fyrsta degi business ár óháð dagsetningin sem leiðréttingin fæ rsla 

var stofnuð. 

 

Landsbundnar að gerð ir í Hungary 

Landsbundnar að gerð ir í Hungary 

Hvað a eftir verklagsreglum 
við komandi ný ja fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Endurhanna á gengi banka og ú treikning 

fyrir greiðslu 

Til að hýsa er Hungarian legislative þörf á gengi, meðalgengi aðferð in til 

að reikna ú t gengisbreytingar hefur verið bæ tt við. 
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villa/yfir þröskuldi viðvörun fjarlæ gð úr 

vsk - bein indland 

þröskuld tengist leiðréttingarvillunni/ viðvörun aðgerðir sem hæ gt er að 

setja upp til að tilkynna notendum þegar uppsafnaða fæ rslu upphæ ðin 

er hæ rri en beina virð isaukaskattur) TCS/ TDS þröskuldi í fyrsta sinn er 

ekki lengur í gildi í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2. Hafa skal í huga að 

þröskuld aðgerð er ekki; ógilt Aðeins villa/ viðvörun fjarlæ gt. 

Afskriftaútreikningi fyrir indland í samræ mi við indversk fyrirtæ ki vinna, afskrift um eignir er reiknaður 

ú t á fjö lda daga í tímabili, gerð iðnaðargeiranum, en og þá tegund 

vaktar. Hæ gt er að reikna afskrift á eignir í hlutfalli við fjö lda daga 

eignin er í raun setja á nota með eftirfarandi aðferðum:  

 Línulegri aðferðin prósenta 

 Gildi niður skrifað á (eða aðferð bókfæ rt virð i) 

 Mánaðarlegri afskrift samkvæ mt eiginlegum fjölda daga 

í mánuði 

fyrir indland, línulega aðferð in prósenta hefur verið bæ tt við. Línulegri 

aðferð in prósenta notar aðeins Dag byggð ar fæ ribreyta þegar afskriftir 

eru reiknaðar. Afskriftir eru reiknaðar með því að nota fjö lda daga og 

kemur fram á Afskriftarreglur skjámynd fyrir virð islíkan fyrir völdu 

afskriftaaðferðina. dagatalsgerð og Ef valin er bókfæ rt virð i sem 

Nú verandi lag virð islíkan er hæ gt að nota staðlaða bæ ði 

afskriftaútreikningi vinnslu og um afskriftir byggðar ú treikningi stendur. 

Hæ gt er að tengja annað hvort venjulega dagatalsins eða dag sem 

byggja dagatali þegar afskriftareglan notar bókfæ rt virð i. 

Afskriftir fyrir aukinni og honum er ekki aukinni atvinnugreina er 

reiknað með því að nota Lá gmarksfjö ldi daga fæ ribreyta. Eftirfarandi 

þáttum þegar hráefni vakt afskriftir eru reiknaðar:  

 gerð vakt og.  

 Gengi af vakt afskriftir. 

 Bókunarlag fyrir virð islíkan verður Nú gildandi, og dagatalið 

verður að vera Dag byggð ar. 

reiknuð vakt afskriftir fyrir virðislíkanið birtist sérstaklega fyrir hverja 

gerð vaktar. Fyrir einstaka vakta afskrift er litið framhjá dagatal gerð 

þarf að vera Dag byggð ar Fyrir Nú verandi lag virð islíkan Og 

afskriftaaðferðin er línuleg prósentu eða bókfæ rt virði. 

Indland fjárhagsvíddir fyrir hæ gt er að skilgreina Ó takmarkað fjárhagsvíddir og nota þæ r sem eru 

fjárhagsvíddir sem lykil hluta í bókhaldslyklinum. Hæ gt er að skilgreina 

fjárhagsvíddir fyrir er virð isaukafjárhags beinn og óbeinn vsk - 

fyrirspurnir, EXIM hvetja skemu, og sem lager millifæ rslur.  

Flytja ú t EXIM fjármagnsvörur 

kynningartilboð (EPCG) hvetja skema 

í staðgengilsreikningi flytja ú t kynningartilboð (fjármagnsvörur EPCG) 

skema, leyfishafa hæ gt að flytja inn fjármagnsvörur, þar á meðal 

vélbúnaðinn og isabel. Gildistíminn fyrir innflutning á fjármagnsvörur 

undir 0% EPCG skema er 9 mánuði. Hæ gt er að lengja ú tflutninginn 

þeir verða tímabil fyrir 2 ár aðeins einu sinni, háð ákveðin skilyrð i. 

ú tflutninginn þeir verða er samsvara 6 skipta sem gjald vistaðar 

í fjármagnsvörur sem eru fluttir inn undir EPCG skema og flytja ú t þeir 

verða er að skila innan 6 ár ú r heimildina ú threyfingar. 

 

er gjald 3% concessional EPCG skema flytja ú t fyrir leyfir þeir verða 

samsvara 8 skipta sem gjald vistuð í fjármagnsvörur sem eru fluttir inn 

undir EPCG, skema í að skila 8 ár. Fyrir EPCG heimildir með gjald vistuð 

upphæ ð 100 INR crores eða fleiri getur ú tflutningur þeir verða getur 

verið uppfyllt yfir ákveðið tímabil 12 ár.  
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fyrirtæ ki sem starfa undir spjald fyrir fjárhagslegar og Industrial 

(Reconstruction BIFR) og eininga í svæ ði flytja ú t Agricultural eru einnig 

veittur 12 ár til að uppfylla. skylt flytja ú t þeirra Söluaðila exporters 

hæ gt að flytja inn fjármagnsvörur undir EPCG skema ef fjármagnsvörur 

eru sett upp í almenn verksmiðjuú tgjöld styður þeirra er sem 

framleiðanda er í endorsed gerð virk. á EPCG einnig leyfishafa heimild 

framleiddar vélar og tæ kjabúnað úr indland, og hæ gt að flytja inn 

framleiðandi indversk fyrir íhluti á vélbúnað concessional hlutfalli 

0 prósent eða 3 prósent. Hins vegar leyfishafa, fremur en þá 

framleiðandi, ber ábyrgð á fundur ú tflutninginn þeir verða. 

Breytingar á rafræ na skrá snið fyrir og 

TDS TCS yfirlit 

í samræ mi við indversk skattareglur, lögaðila þurfa að skila 

ársfjórðungsleg frádreginn skattur á (uppruna - og) TDS í safnað 

(uppruna TCS) yfirlits í rafræ na uppsetningu Securities 

landsgjaldmiðillinn (takmörkuð Depository.) NSDL 

 

Rafræ na TDS og TCS yfirlit verður að innihalda gerð deductor, nafn 

skila notað fyrir utility undirbúnings, flutninginn fylgiskjalsnúmeri, 

upplýsingar um þriðja aðila sem skatturinn er frádregin eða innheimta, 

og challan upplýsingar sem tengjast viðskiptaferli innlagningar skatts 

í banka heimild stjórnvöldum greinar. 

 

Stjórnvalda mynda verður einingar og TDS TCS yfirlits í rafræ na 

skráarsnið sem felur í sér eftirfarandi viðbótarupplýsingar: 

 

 Ministry upplýsingar – yfirvöldum sem ministry eining tilheyrir. 

 Greiða og lykli (Officer PAO) – sex stafa. bók - og 

tölustafakóða 

 PAO númer – sjö stafa númer 

reikningsfæ rsluviðskiptamannsins. 

 Teikninguna og (Officer Disbursing DDO) – tíu stafa. bók - og 

tölustafakóða 

 DDO númer – tíu stafa númer 
reikningsfæ rsluviðskiptamannsins. 

 

rafræ na leiðrétting regluleg gerð áskriftar eða og TDS yfirlits TCS skrár 

að vera skrána villuleitað (Validation Utility áður en verkfæ ri) FVU 

þeirra er sendur til. NSDL á FVU verkfæ ri sem vottar challan 

upplýsingar gefið upp í rafræ na TDS og TCS yfirlit á móti challan 

upplýsingar hlaðið upp af banka. í tilvikið af misræ mi af challan 

upplýsingar, viðvörun skrá er mynduð með vali upplýsingar um 

misræ mi í. 

Flytja inn uppfæ rslur á indland fyrir 

pantanir 

hæ gt er að auka magnið vegna innflutnings vöru í pöntunarlínu Þegar 

bú ið er að uppfæ ra reikningaskráningu fyrir pöntunina. Ekki er hæ gt að 

minnka magn af vöru í pöntunarlínu vegna innflutnings er Þegar bú ið er 

að uppfæ ra reikningaskráningu fyrir pöntunina. Flytja inn uppfæ rt 

pöntunarlínu verður að vera minni en bill of magn fæ rslu sem þegar er 

bú ið að bóka fyrir vöruna.  

 

Hæ gt er að skoða flytja inn uppfæ rt í Skrá ning reiknings skjámynd. 

 

Við bókun úr fæ rslu fyrir vegna innflutnings er pöntun, ú r fæ rslu 

gátreitur er valinn fyrir pöntunarlínuna í Skrá ning reiknings 

skjámynd. Ekki er hæ gt að eyða flytja inn pöntunar Skrá ning 

reiknings Ef skjámynd ú r fæ rslu gátreitur er valinn fyrir 

pöntunarlínuna. 
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Viðskiptavinum og lánardrottnum 

reikninga 

hæ gt er að stofna og fæ rið inn reikning lína sem er ekki tengist 

innkaupapöntun á reikningi. Hæ gt er að fæ ra inn upplýsingar um 

eftirfarandi skatta á þessum reikningslína:  

 

 Frádreginn skattur á) TDS (uppruna 

 Vsk - safnað í) TCS (uppruna 

 Vsk - indland 

 Bókargerðir virðisaukaskattsins (vsk) 

 Vörugjald 

 Vsk - þ jónustu 

einnig er hæ gt að stofna endurtekinn sölureikning og reikna beinn og 

óbeinn skatta fyrir upphæ ð í endurtekna reikninginn. Allar upplýsingar 

ber að mynda endurtekna reikninga er hæ gt að tilgreina í Snið má t 

textareiknings skjámynd. 

Flutningur eigna fyrir indland hæ gt er að flytja eignir á milli mismunandi víddargildi fyrir valið 

virð islíkan með því að nota bókhald. fæ rslur í samræ mi við indland 

tekjur Tax Act frá þarfir eignir eru gert ráð og afskrifuð með því að nota 

loka. hugtaks eign af Eignir sem hafa sameiginleg einkenni eru 

flokkaðar í bálka eigna á grundvelli leiðbeiningar sem er í indland. Tax 

Act frá tekjur Þegar einstaka eign tengist loka eigna (skilgreind sem 

eignaflokkinn í Microsoft Dynamics AX) er það viðskiptaskipan hvers 

eign og kenni hennar loses er blandaði með eignaflokks gildi. Afskriftir 

er beitt á eign virð i flokks í heild sinni og ekki reiknaður á einstaka 

eign. gildi  

 

kerfið ekki hæ gt að kenni á einstakri gildi afskriftar og bókað nettóvirð i 

eignar sem verið er að flytja, ef eignina tengist eignaflokk virð islíkan 

fyrir afskriftabæ kur eignaflokka sem gildir fyrir. Því er virð islíkön tengd 

eign vegna sem Afskriftabæ kur eignaflokka gátreitur er valinn 

verður að vera sía frá af Flutningur eigna skjámynd. 

Uptake af undirbókar með framework - 

og vsk - bein indversk 

fæ rslubók undirfjárhags - og framework hefur verið jöfnuð með 

indversk aðgerð til að lykill fyrir frádreginn skattur á (uppruna - og) 

TDS í safnað (uppruna beina) TCS skattaupphæ ðir. Með þessari uptake, 

nýja fjárupphæ ð, staðgreiðsluskatt hefur komið fram, og og TDS beina 

TCS skattupphæ ðir hæ gt er að dreifa milli vídda á grundvelli dreifing 

á upprunaupphæ ðar í upphaflegu upprunaskjalslínunni. Sem hluti af - 

og undirbókar notað verður bókhald fyrir fæ rslur og TDS TCS 

skattupphæ ðir getur að staðfesta áður en upphæ ðirnar eru bókuð 

á fjárhagsreikninga. 

 

Þessi aðgerð á við um beint vsk - upphæ ðir sem eru sem byggist 

á innkaupapöntunum, reikninga lánardrottna og textareikninga. 

aðferð fyrir leiðrétta beina skattfæ rslur 

sem eru bókaðar í fjárhag hefur breyst. 

Þessi aðgerð ákvæ ðisvinnulaunin koma 

í stað inn fyrir aðgerð og TDS TCS 

leiðréttinga sem er nú  ógilt.  

leiðrétta beina skattfæ rslur með því að nota því skattabókarskýrsla 

í sem er mynduð af fjárhag. í því skattabókarskýrsla í er hæ gt að 

tilgreina upplýsingar til að leiðrétta bein skattfæ rslu skal endurreikna 

vsk - upphæ ðinni og síðan er flytja upplýsingar í almennu fæ rslubókina.  
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Handvirkt skatts hæ gt er að leiðrétta handvirkt endurgreiðanlegum vsk - gildi fyrir 

hverja fæ rslu mest til að jafna skatta. Hæ gt er að gera leiðréttingarnar 

fyrir bókaðar endurheimtanlegur skattafæ rslur eða bókaðar með því 

fæ rslur gjaldfallinna rekja frumfæ rslu eða með því að stofna nýja 

leiðréttingarfæ rslu. Hæ gt er að stofna og jafna fæ rslur með og 

vörugjald endurgreiðanlegum vsk - upphæ ðir í skjámynd 

innkaupapöntunar. Hæ gt er að stofna og jafna fæ rslur með 

gjaldföllnum vsk og vörugjald upphæ ðir í Sö lupö ntun skjámynd. Hæ gt 

er að stofna fæ rslur endurgreiðanlegum vsk - með upphæ ðir eða 

þ jónustu ú tskattur upphæ ðir og jafnað í greiðslubók. Hæ gt er að bera 

lánardrottna og endurgreiðanlegum upphæ ðir og aðlaga þæ r í Fæ rslur 

skjámynd. 

 

SLJL áhrif á aðgerðir gjald vörugjald 

indversk 

undirfjárhags framework dreifingu á fjárhagsupphæ ð hefur áhrif 

á vörugjald fyrir aðgerðir indversk aðgangsheimild. Með undirfjárhags 

framework dreifingu á fjárhagsupphæ ð er hæ gt að fá yfirlit yfir dreifing 

í kostnaðarstaði áður en bókað er upphæ ð sem fjárhagslykla. Þar 

á meðal eru bókanir af eftirfarandi gerðum:  

 Frestaður upphæ ðir fyrir í gjald vörugjald virði vara sem má 

ekki að innheimta sem endurheimtanlegur á árinu vegna 

innkaupa 

 Kreditnótufæ rslur með samsetningar vörugjald upphæ ðir sem 

innihalda central virð isaukaskattur) CENVAT  

 Vsk - leiðréttingarupphæ ðir skráð á reikningum 

innkaupapöntunar, textareikninga og innkaupapöntun 

kreditnótur 

 

Breytingu á indland fyrir vörugerð Hæ gt er að tilgreina vörugerð sem Atrið i eða Þ jó nusta í stað 

Uppskrift. 

 

fæ rsla framleiddar vörur eru uppfæ rðar einingar í daglegri lager lykli 

(DSA) skrá á grundvelli þeirrar sjálfgefnu gerð pöntunar - gildið fyrir 

vöru. Einnig vöruupplýsingar í Stað lað a frá lag ílag) SION (Norm og 

skjámynd Flytja ú t - innflutningur (skemu hvetja) EXIM hönnun er 

uppfæ rt eftir Sjá lfgefin pö ntunargerð  - gildi setja fyrir vöru. Hæ gt er 

að tilgreina sjá lfgefna pöntunargerð fyrir vöru. 

 

Upplýsingar um fæ rslu uppskriftar er 

metið á eftir línuatriðum 

í Microsoft Dynamics AX 2012 R2 í hefur hver lína vegna innheimtu 

á greiðslu víxils (fæ rslu er reiknaður) BOE fyrir skatta, bókaðar og 

skráð sérstaklega. 

 

Staðlaða frálag ílag Norms (SION) af stjórnvalda sérstaka býður upp á ýmsar indland hvetja til að skemu. 

importers indversk Þessar skemu eru eru tiltæ k vegna innfluttra afurðir 

sem verður notuð til að framleiða. vörur flytja ú t Staðlaða frálag ílag 

(Norms SION), sem er birt og sem gefnar eru ú t af almennt Directorate 

erlendra viðskipti (DGFT), inniheldur uppbót sem hæ gt er að nota fyrir 

gerð ir inputs eða efni, sem hæ gt er að flytja inn án greiðslu er customs 

aðgangsheimild. Þessar inputs verður að vera notuð til að framleiða 

staðlað exportable. afurð ir Leyfi sem eru gefnir ú t undir gjald 

undanþágu skema eru byggðar á SION. Til dæ mis leyfi fyrir tilteknum 

hvetja skemu, svo sem um númer vöruskilaheimildar (AA) flytja inn 

frjálst og gjö ldum númer vöruskilaheimildar (DFIA), eru gefið ú t aðeins 

fyrir afurðir sem eru í SION töflu. 

 

SION sem er listi yfir inputs sem hæ gt er að flytja inn án greiðslu er 

customs gjald á grundvelli eftirfarandi þáttum: 

 

 



 

324 

 

NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

Landsbundnar að gerð ir í indland 

Hvað a eftir verklagsreglum 
við komandi ný ja fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

 Efni efni prósentu 

 Nettó plús prósenta af wastage 

 Prósenta af FOB (frítt um borð) gildi fyrir ú tflutning á  

 þessu nettó (án nokkurra wastage) 

 Hliðsjón raunnotkun 

Viðbæ tur fyrir innkaup og sölupantanir 

fyrir indland 

hæ gt er að ú thluta ýmsum gjöldum fyrir innkaupapöntun til að valdar 

innkaupapöntunarlínur. Hæ gt er að ú thluta ýmsum gjöldum með því að 

nota heildarupphæ ð og fyrir hvern reikning úthlutunaraðferðum. 

 

Hæ gt er að uppfæ ra eða skoða upplýsingar um skatta fyrir innkaupa - 

eða sölupöntun í Innkaupasamnings línur ú ttektarpö ntun 

skjámynd eða Sö lusamnings línur ú ttektarpö ntun skjámynd. 

 

Við bókun vegna innheimtu á greiðslu víxils fæ rslu er hæ gt að tilgreina 

ástæ ðukóða og athugasemdir breytingum sem eru gerðar á vegna 

innflutnings er innkaupapöntun. 

 

Þegar keyrslan innkaupapöntun (Á rslokavinnsla opnunar - eða lokun), 

staðgreiðsluskatt eru ekki teknar með. 

 

Opna reikninga viðskiptavina og jöfnun 

indland fyrir viðbæ tur 

skoða má samantekt, opnar reikningsfæ rslur reikningsupphæ ðir eru 

tilvísanir, greiðslur, vexti og þóknanir sem tengist reikninga og stöðu 

í reikningurinn í og reikningurinn línustigi. Einnig er hæ gt að velja 

hvaða reikningslínur fyrir þegar jafna inngreiðslu er gerð. Auk þess, til 

indland er hæ gt að skoða raunupphæ ðina er (uppruna í safnað) TCS og 

lánadrottna í frádreginn skattur (uppruna TDS) viðskiptavina fyrir 

reikning sérstaklega.  

 

Einnig er hæ gt að skoða valda að hluta greiðslulínur með TDS upphæ ð 

og TCS upphæ ð í sérdálkum fyrir reikningslínurnar. 

 

Endurú treikningur fyrir skatta óbeina 

kveiktar með sérstök skilyrð i 

, í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2, óstaðfestar skattatöflunni er 

innleiddur. Málefni þessarar töflu er til að koma í veg fyrir kerfi frá 

nema skatta óbeina endurreikna endurreikna er ræ st af ákveðið skilyrði 

og þannig að bæ ta afköst kerfisins. óbeina skatta eru endurreiknaðir 

þegar fæ rslur eru bókaðar í eftirfarandi skjámyndum:  

 

 Upplýsingar um innkaupapöntun 

 – reikning lánardrottins innkaupapöntun og línur sem eru 

ekki ip 

 Innkaupabeiðni 

 Reikningabók 

 Komubók 

 Staðfestingarbók 

 Almenn fæ rslubók 

 Greiðslubók lánardrottins 

 Greiðslubók viðskiptavinar 

 Textareikningar 

 

Flytja inn frjálst gjald EXIM númer 

vöruskilaheimildar) DFIA hvetja skema 

flytja inn frjálst gjald númer vöruskilaheimildar) DFIA hvetja skema 

gerir gjald og villulausrar innflutning á vörur sem eru notaðar 

í framleiðslu afurða fyrir ú tflutning þarf eða sem er notaður eða notað 

við framleiðsluferlinu. á DFIA er stjórnað af office af almennt 

Directorate erlendra viðskipti). DGFT Upphaflega með frjálsum gjaldsins 

er skírteini áfyllingu DFIA hjálpar til við að flytja ú t fyrirtæ ki fyrir 

fæ rslur vara sem hæ gt er að flytja inn gjald og villulausrar á grundvelli 

hvetja og skema SION töflu. 
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Uppfæ ra skattupplýsingar í vegna 

textareiknings 

Hæ gt er að tilgreina mesta hugsanlega smásöluverð á einingu fyrir vöru 

í Textareikningar skjámynd og reikna vsk - ú t frá upphæ ð á einingu. 

Fæ rslur úr vörugjald þegar textareikninginn eru bókaðar, hlutur I af 

vörugjald skráir er uppfæ rð með upplýsingar um magn. 

 

er hæ gt að leiðrétta textareikning sem er bókuð. Fyrir indland, einnig er 

hæ gt að uppfæ ra eftirfarandi skattaupplýsingar á reikningnum:  

 

 Uppfæ ra vörugjald dagbæ kur með upplýsingar á leiðréttum 

reikninga eða hæ tt við reikninga. 

 Bakfæ ra þ jónustu skattfæ rslur þegar reikningurinn leiðrétting 

er gert fyrir jafnaða reikningnum. 

 Vsk - bakfæ ra (uppruna í safnað) TCS fæ rslur þegar 

reikningurinn leiðrétting er gert eftir TCS í upprunalegri 

reikningur er jafnaður. 

 

Skatthlutfall indland fyrir viðbæ tur hæ gt er að fæ ra inn vsk - taxta sem innihalda fimm aukastafir sem 

á reikna vörugjald, tolla eða vsk. upphæ ðir Skatthlutfallið auðkennir 

skatt sem er tengdur sö lu, svo sem vsk -, þóknun, gjald innkaupagjöld. 

umbúðagjald eða Hæ gt er að fæ ra inn Þetta gengi í eftirfarandi reiti:  

 

 – gildi Concessional concessional gildi skilgreind fyrir lítil vigt 

(tengilið i lánardrottna.) SSI 

 – gildi Preferential preferential gildi fyrir skattkóðana. 

 – % haldið í vsk - haldið í taxta fyrir fæ rsluna. 

 Vsk - – prósent prósentu haldið í tengd fæ rslunni. 

 vsk - prósenta – vsk - prósenta sem er notuð til að reikna 

gjald tolla. 

 

Sölu - og innkaupapöntunum viðbæ tur 

fyrir indland 

hæ gt er að stofna innkaupapöntun með neikvæ ðu magni fyrir vöru 

inventoried - ekki í nýja eða fyrirliggjandi innkaupapöntun. Einnig er 

hæ gt að stofna og bóka söluskilapöntun fyrir - ekki vöru. inventoried 

Hæ gt er að reikna aðeins þæ r óbeina skatta á neikvæ ðum innkaupa - 

eða sölupöntunina línur. 

 

Hæ gt er að leiðrétta magn og skattupphæ ð í innkaupapöntun eða 

sölupöntun fylgiseðil fyrir sem vörugjald dagbókin er þegar uppfæ rt. 

Hæ gt er að leiðrétta. sölureikningnum áður en hann var bókaður fæ ru 

Þegar reikningurinn er bókaður er uppfæ rður skrá vörugjald með 

þremur skrá: kenni  

 Upphaflegt magn og skattupphæ ð 

 Bakfæ rð magn og skattupphæ ð 

 Leiðrétta magn og skattupphæ ð 

 

ú thluta fjárhagsvíddirnar sem á að 

fæ rslur sem myndaðar hafa verið 

í flutningspantanir skjámynd 

Hæ gt er að ú thluta fjárhagsvíddirnar sem á að hverja innfæ rslu lína 

sem er mynduð fyrir flutningspantanir. 

 

Myndun fjárhagsyfirlit í Microsoft®  Excel 

fyrir indland 

Hæ gt er að mynda ársreikninga, eins og staða skjölum og rekstur - 

skýrslur, í Microsoft Excel. Fjárhagsskýrslunni skýrsla birtir Á æ tlun 

númer dálkur, hausathugasemdir og neðanmáls víxla.  

 



 

326 

 

NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

Landsbundnar að gerð ir í indland 

Hvað a eftir verklagsreglum 
við komandi ný ja fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

SLJL áhrif á aðgerðir gjald venju 

indversk 

Undirfjárhags framework dreifingu á fjárhagsupphæ ð aðgerðir hefur 

áhrif á fyrir venju gjald, þar á meðal aðgerðir til að flytja ú t eftirfarandi 

skemu hvetja: 

 Númer vöruskilaheimildar (um) AA  

 Flytja inn frjálst gjald númer vöruskilaheimildar (DFIA) 

 Gjald (bók standast Entitlement DEPB)  

 Flytja ú t og kynningartilboð (fjármagnsvörur EPCG) 

Með undirfjárhags dreifingu á fjárhagsupphæ ð framework geta 

notendur fá yfirlit yfir dreifing í kostnaðarstaði fyrir upphæ ð er bókaðar 

á fjárhagslykla. 

 

Innleið ingu útreikning staðgreiðsluskatts 

skyndiminni 

tilgangur aðgerð er til að bæ ta innleið ingu óstaðfestar. vsk - ú treiknings 

Er biðminninu fyrir staðgreiðsluskattur er innleiddar fyrir allar fæ rslur úr 

fæ rslubókum undirfjárhags, til dæ mis reikninga, textareikninga, 

reikninga lánardrottna og innkaupapantanir.  

 

að bóka fæ rslu áhrif vsk - endurreikningur, svo í hvert skipti sem fæ rslu 

fyrir frádreginn skattur á (uppruna - og) TDS í safnað (uppruna TCS) er 

bókuð í upprunaskjal, skatturinn er endurreiknuð.  

 

Til að auka afköst og að tryggja rétta uptake af undirbókar skattur er 

virkni, nema ekki endurreiknaðar til er sérstakt til þess að virkja eins 

og, geri breytingu á. skattflokkur 

 

Fyrir altæ krar aðsetursbókar indland altæ ku aðsetursbókinni er miðstýrð staðsetning sem geymir 

upplýsingar um viðskiptaeiningum, svo sem viðskiptamenn, 

lánardrottna og fyrirtæ kja. Skattaupplýsingar og skattskráningarnúmer 

bæ tt við þessa viðskiptaeiningum eru einnig sótt í altæ ku 

aðsetursbókinni.  

 

þegar ný sö lupöntun er stofnuð innkaupabeiðni, innkaupapöntun, 

greiðslu reikningur eða greiðslubók eða þegar gerð er lager fæ rslu 

flutningum vsk - upphæ ð bókargerðir virð isaukaskattsins (vsk) 

þ jónustu og upplýsingar um skatta séu uppfæ rð úr altæ ku 

aðsetursbókinni.  

 

Heiti hefur verið skilgreint fyrir í aðalaðsetur Lö gað ili skjámynd opnast 

á Skattaupplýsingar flipann fyrir viðskiptamenn og lánardrottna. 

 

Til að endurbæ tur skattskráningarnúmer 

ú thlutunum 

Fyrir fyrirtæ ki í eftirfarandi indland, umbæ tur verið gerðar til að 

aðferð ina til þess að ú thluta skattskráningarnúmer: 

 

 Upplýsingar um skatta séu ekki lengur. gildisdagsetningar 

 Hæ gt er að stofna nýjar skattaupplýsingar fæ rslur og skoða 

fyrirliggjandi fæ rslur vegna sérstakrar birgðageymslu. 

 Hæ gt er að ú thluta skattaupplýsingar fæ rslur fyrir tilteknum 

birgðageymslum við fæ rslur. 

 Þegar bókuð er fæ rsla og dagbókum lyklar uppfæ rast við 

skráningu númer fyrir valda skattaupplýsingum. 

Einnig er breytingar hafa verið gerðar á breyta skráningarnúmer. 

í Microsoft Dynamics AX 2009 geta notendur beint breyta hverri 

skráningarnúmer. Núna, þegar notendur viðeigandi aðsetur og síðan 

skattaupplýsingum skráningu númerum sjálfkrafa uppfæ rð.  

 



 

327 

 

NÝTT, BREYTA OG Ó GILT AÐ GERÐ IR Í MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R 2 

Landsbundnar að gerð ir í indland 

Hvað a eftir verklagsreglum 
við komandi ný ja fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Uppfæ rir í fjárhag - og 

fyrirspurnarskjámyndum 

Hæ gt er að nota Reikningur flokkssvæ ð ií Fyrirspurn vsk - ó beina 

skjámynd til að sía og lista skattafæ rslur af tilteknum reikningi flokk. 

Hæ gt er að stofna fyrirspurnir til að skoða lista yfir vsk - fæ rslur sem 

eru bókaðar á tilgreindu tímabili byggð á ákveðinni flokk.  

 

Hæ gt er að nota Afmarkar lykilí þessum Fjá rhagsfæ ribreytur 

skjámynd til að aðgreina hluta og fjárhagslykla. 

 

Fyrirtæ kislíkan indland fyrir viðbæ tur , í Microsoft Dynamics AX er hæ gt að stofna skipulag fyrirtæ kis sem 

tengjast viðskiptaferlunum eða lögaðila með því að nota 

stigveldisskipan fyrirtæ kis designer. Hæ gt er að stofna lögaðila með því 

að nota Lö gað ilar skjámynd. Hæ gt er að fæ ra skal inn aðsetur, 

tengiliður, og skattaupplýsingar fyrir lögaðila.  

 

Fyrir indland er hæ gt að fæ ra inn upplýsingar um skatta fyrirtæ kisins 

í Skattaupplý singar flipann í Stjó rna að setrum skjámynd. Aðsetrið, 

tengiliður, og skattaupplýsingar eru uppfæ rðar í altæ ku aðsetursbókinni 

með gerð aðseturs stillt á Lö gað ili. 

 

Skyldum og réttindum fyrir bæ tt við  

í hlutverkum notenda indland fyrir 

aðgerðir 

í Microsoft Dynamics AX 2012 R2, sannvottun sem byggir á öryggi 

aðgerðir hefur verið bæ tt við fyrir eftirfarandi hlutverkum notenda: 

 

 Bókhaldari 

 Bókhaldsstjóri 

 Yfirmaður bókhalds 

 Afgreiðslumaður viðskiptaskulda 

 Framkvæ mdastjóra 

 Fjármál fjármálastjóra 

 Efnisstjóri 

 

Stæ kkaðar skatttegund styðja fæ rslur 

tengilið i fyrir þ jónustu 

Í Microsoft Dynamics AX 2012 R2, beinn og óbeinn skatta í indland eru 

studdar í þ jónustustjórnun. 

 

Skoða og breyta fæ rslur 

á fjárhagsupphæ ð áður en bókað er 

í fjárhaginn 

Hæ gt er að skoða full fæ rslur í bókhald Fæ rslubó k undirfjá rhags 

skjámynd. Hæ gt er að breyta þessum fæ rslum í Skjá mynd dreifingar 

áður en bókað er fæ rslurnar í fjárhag. 

 

Sjálfvirka ú treikninga á frádreginn 

skattur á uppruna (TDS) þegar ekkert 

varanleg reikningsnúmer er skráð (PAN) 

þegar ekkert varanleg reikningsnúmer (PAN) er skráð fyrir 

viðskiptamanns eða lánardrottins, frádreginn skattur á (uppruna TDS) 

er sjálfkrafa reiknaður ú t í efra taxta. 

 

Sköttun stað Fyrir indland, nú  er hæ gt að velja stað sem sköttun byggist á bókhald 

vsk - flokka vöru. 

 

Fyrir indland tolla flytja inn flytja ú t 

gjald og reglu (EXIM), ef gjaldið sem 

kostnaður hlutfall er notuð verða 

viðeigandi customs gjald hafa verið 

gjaldfæ rð ir á ú tgjaldalykill 

Sem gjaldið kostnaðar er hluti af skatt sem er ekki ú thlutað  á móti 

kostnaði þeirra birgðir heldur verður skuldfæ rð  á ú tgjaldareikningur. 

Hæ gt er að bóka gjaldið sem kostnaðarskatts flytja inn upphæ ð við 

gjald kostnaður lykil með því að nota sérstaka bókun fylgiskjals.  

Breytingar á númeraraðir fyrir indversk 

fjárhagslegum skjölum og hvetja skemu 

Setja má upp númeraraðir á grundvelli gagnasvæ ði fyrir fjárhag 

fylgiskjö l sem eru myndaðar fyrir ú tflutningur - innflutningur (hvetja) 

EXIM fjárhagslykil eru bókargerðir virð isaukaskattsins (vsk) deferments 

staðgreiðsluskattur greiðslur, og afhendingu reikn. tilvísanir Einnig er 

hæ gt að setja upp númeraraðir á grundvelli lögaðilinn vörurnar tilvísun 

víxla afurða. 
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Stæ kkaðar skatttegund stuðning við 

verkfæ rslur, ferli, reikningsfæ rt - og 

jafnanir 

Microsoft Dynamics AX 2012 nú veitir stuðning við fleiri stuðning við 

skattgerð ir í til að gera verkið - og og bókhaldskerfi með kennum 

reglubundnar þarfir af. indland Umfang þessarar styðja til að býður upp 

á sjálfvirk Services faglega innbót (verk III).  

 

Eftirfarandi viðbótar vsk - gerðir eru nú studdar: 

 

 Vsk - þ jónustu  

 Bókargerðir virðisaukaskattsins (vsk)  

 Vsk - indland  

 Vöruskattur  

 Tolla  

 Frádreginn skattur á) TDS (uppruna  

 Vsk - safnað í) TCS (uppruna  

 

stuðning við ú treikning á réttan indland skatta í verkstjórnunar - og 

bókhaldseiningunni er samþæ tt fyrir aðal - skjölum, t. d. innkaupa er 

beiðnir, og tilboðsbeiðnum, sem og fyrir leiðréttingar. Er hæ gt að 

leiðrétta fæ rslur sem eru bókaðar með röngum vsk - flokka.  

 

hæ gt er að skoða vsk - ú treikninga tilteknar fyrir hverja fæ rslulínu úr 

reikningstillögunni skjámynd áður en reikningsfæ rt á viðskiptamanninn.  

 

Hæ gt er að láta valkost til að skipta reikningstillögur á grundvelli 

skattskráningarnúmer með í þeim og prenta verkreikning tilteknar fyrir 

hverja lögaðila. 

 

í fyrirspurnarskjámyndum má nú sía eftir verks og tegundar sem 

auðveldar stofnun ákveðnar skýrslur sem er meira yfirleitt krafist 

í indversk viðskiptaaðstæ ður.  

 

Til athugunar: Þessi aðgerð víkkar stuðning við indland skattareglur 

sem var kynnt í Microsoft Dynamics AX 2009 í Microsoft Dynamics 

AX 2012. 

 

EXIM um númer vöruskilaheimildar 

skema hvetja (AA) 

um númer vöruskilaheimildar (AA) er að hvetja skema sem gefnar eru 

ú t af almennt Directorate erlendra viðskipti). DGFT Gjald leyfir skemanu 

án af flytur efni sem er nauðsynlegt fyrir framleiðslu afurða til 

ú tflutnings. á heimilda fyrir innflutning á hráefni geta að veita 

framleiðandi ú tflytjanda eða söluaðila. ú tflytjanda þar sem hráefni 

verður að flytja inn fyrir ú tflutning á endanlegri afurðir er þessum 

heimilda kallast. AAs Hæ gt er að jafna fyrir AA leyfi á grundvelli 

staðfestar pantanir (fyrir ú tflutningur). 

 

AA innheimtir á að þeir verða að nota efni sem eru fluttar inn gjald - að 

framleiða og flytja ú t. afurð ir flytja ú t tilskilið  á AA skjal reit er lýsing, 

gildi og mikið af hverri heimild vöru og virð i Ú tfluttar vörur.  
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Fjárhag uppfæ rslur fyrir indland Hæ gt er að ljúka eftirfarandi aðgerðum í fjárhag: 

 

 Prenta fjárhagsskýrslu sem inniheldur áæ tlunina númer fyrir 

fjárhagslykla. 

 Reikna afskriftir eigna með því að velja gerð dagatals sem Dag 

byggð ar við stofnun fjárhagsdagatalinu. 

 Veljið gerð gengi til að reikna fyrir skyldum tolla innflutnings - 

og ú tflutningsfæ rslur með. 

 Tilgreina fjárhagsvíddir fyrir millifæ rslur. lager 

 Skoða beinn og óbeinn skattafæ rslur ásamt fæ rslur í bókhald 

og fæ rslubæ kur undirfjárhags dreifa skattupphæ ð á milli 

mismunandi víddir. 

 

EXIM gjald Drawback skema 

hvetja (DBK) 

gjald (drawback DBK) er afslátt af gjald sem hafa verið gjaldfæ rðir 

á flutt inn efni eða excisable efni sem eru notuð til að framleiða eða 

vinnslu vörur sem er úr síðan fluttar ú t. indland DBK er samtalan af 

eftirfarandi:  

 Gjald tolla flutt inn hefur verið greitt vegna, þar á meðal vörur 

ílag viðbótar sérstaka) SAD (gjald 

 Greitt vegna gjald vörugjald indigenous vörur ílag 

 Gjald greidd um umbúðaefni 

ef tollyfirvalda eða gjald vörugjald er greidd fyrir hluti af inntakinu 

vörur er eingöngu sá hluta hefur rétt á að fá. DBK ílag vörur sem er án 

fá greiðslu tollyfirvalda eða eru ekki gjald vörugjald rétt á. DBK á DBK 

taxtar eru fyrir allar Brand gjaldmiðla, tengilið i, tö lustafa og sértákna 

taxta Brand taxta.  

 

Vsk - vörukóða á sölureikninga hæ gt að prenta flokka og ríki vörukóða fyrir allar vörur í sölureikninga. 

Ef þessi vörukóði tekur ekki birt í sölureikningum, vsk - deild rukkað 

verður hæ rra vsk - hlutfall, fínstilla með saman. 

 

Til að uppfæ ra toolkit uppfæ rslu Þessi eiginleiki tryggir að skattskráningarnúmer sem hæ gt er að sem 

notandinn fæ rir inn í Microsoft Dynamics AX 4 og Microsoft Dynamics 

AX 2009 fyrir skattskyldar fæ rslur eru ekki þau glatast eða að þeir séu 

flutt yfir í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2 umhverfinu óskaddað við 

uppfæ rslu. 

 

Hæ tta við uppskriftar og fæ rslu indland 

fyrir reikningaskráningu 

Víxillinn reikningaskráningu fæ rslu og nú er hæ gt að hæ tt við ef 

reikningaskráningu hefur ekki verið uppfæ rð og tengd 

innhreyfingarskjöl afurða né reikningar hafa ekki bókað. 
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ítö lsku fjárhagsbókinni uppfæ rir ítö lsku fjárhagsbókinni listi yfir alla fylgiskjöl og verða til fyrir tiltekinn 

mánuð. Skýrsluna strax inniheldur eftirfarandi upplýsingar: Línufjö lda, 

bókunardags., fylgiskjalsnúmer, tax fylgiskjöl, dagsetningu skjals, 

reikningsnúmer og lýsingar, viðskiptamanni eða lánardrottni tö lustafi og 

heiti, bókun texta, bókun upphæ ðir og debet - og samtals kredit sem 

eru reiknaðar ú t árlega. Einnig, ef skýrslan prentar haus, nafn 

fyrirtæ kis, verður skattundanþágunúmer að vera prentað, ásamt 

blaðsíðutöl sem eru. 

ítalska vsk - greiðslan uppfæ rir skýrslu ítalska vsk - greiðsluskýrsla listi yfir alla sö lu -, innkaupa - og 

kreditnótur sem nauðsynlegt er að prenta reglubundna í skrá, einnig 

kallaður vsk - bók. Þessi skýrsla hefur verið uppfæ rður samkvæ mt 

ítalskar vsk - kerfið þarfir.  

ítalska svartlistaskýrslu uppfæ rir ítalska yfirvalda viðheldur lista yfir löndin/ svæ ðin með preferential. 

tekjuskatt Hæ gt er að prenta skýrslu sem inniheldur skattskyldar 

fæ rslur þeirra lögaðila sem residing í þessum löndum og rafræ nt senda 

skýrsluna í ASCII - skrá.  

 

Landsbundnar að gerð ir í Japan 

Landsbundnar að gerð ir í Japan 

Hvað a eftir verklagsreglum 
við komandi ný ja fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Mánaðarlega sameina reikninga samkvæ mt bókhaldsstöð lum spjald af (Japan sameina), ASBJ 

mánaðarlega reikninga til greiðslu er algengt business venjan. Japan 

Hæ gt er að sameina margar bókaða reikninga úr innkaupapöntun eða 

sölupöntun, innkaup eða fæ rslubæ kur viðskiptavina og innkaupaskil 

pöntunum eða vöruskilapöntunum. Þegar bú ið er að stofna sameinaðar 

reikninga fyrir lánardrottna eða viðskiptamenn eru hæ gt er að greiða 

lánardrottnum eða greið ir frá viðskiptavini á mánaðar fresti. 

 

Hæ gt er að reikna ú t gjalddaga fyrir lánardrottinn eða greiðslu 

viðskiptavinar á grundvelli cutoff dag. 

 

Eftirfarandi breytingar hafa verið gerðar á sameiningarferlinu stendur: 

 

 Sem Ó stað fest, Stað fest, Jafnað  Og Jafnað  að  hluta 

stöður hefur verið bæ tt við fyrir sameinaðar reikninga 

viðskiptavina. Auk þess er hæ gt að opna sameinaðar reikning 

viðskiptavinar.  

 Sem Jafnað  að  hluta stöðu hefur verið bæ tt við fyrir 

sameinaðar reikninga lánardrottna, svo að hæ gt sé að jafna að 

hluta sameinaðar lánardrottnareikninga. 

 AR og lánardrottnareikninga hæ gt er að sameina þau 

á grundvelli Keyrsludagsetning reiturinn sameiningarinnar 

dagsetningu. 

 Hæ gt að velja reikning fyrir samstæ ðu með því að nota 

dagsetning samstæ ðutilboðs sem skilgreind er 

í Við skiptavinir skjámynd. 
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 hæ gt að velja til að í reikning út í dagsetning samstæ ðutilboðs. 

á söluuppfæ rslusögu.  

 Hæ gt er að stofna sameinaðar reikninga fyrir greiðslutillögur. 

 Yfirlit ú treikning fyrir sameinaðar reikninga viðskiptavina hefur 

verið uppfæ rt. 

Sjóðstreymisskýrslur fyrir Japan sjóðstreymisskýrslur birta innstreymi og útstreymis úr economic 

activities fyrirtæ kis fyrir fjárhagstímabil. á sjóðstreymisskýrslur ú tskýra 

eftirfarandi:  

 Sjóðstreymi upplýsingar, þar með talið innstreymi og 

útstreymis fyrir economic activities t. d. við endurgreiðslum, 

hagnýting af fjárfesting, og sjóðsupphæ ð ú t í upphafi og í lok 

fjárhagstímabil. 

 Sjóða - breytingar í upphafi og í lok fjárhagstímabil. 

 einnig er hæ gt að Á æ tla sjóðstreymisskýrslur fyrir næ stu 

fjárhagstímabil. Sundurliðaðar sjóðstreymi upplýsingunum eru 

economic activities sem taka sölupantanafæ rslur með, 

framleiðsla framleiðsla, eignir og fjárfestingar, arður af 

almennum hlutabréfum og þá economic activities eru bókaðar 

í tengda fjárhagslykla. Í sjóðsstreymisskýrslunni myndar 

nauðsynlegar upplýsingar úr víddatöflu, fjárhagur töflu eru 

fjárhagsfæ rslur, og reiknaður sjóðstreymi úr upphæ ð fæ rslna. 

Sjóðstreymisyfirlitið verður myndað í Excel - vinnublað. 

Hljóðritað heiti reita í altæ ka 

vistfangabókin (GAB) fyrir Japan 

hæ gt að setja upp hljóðritað heiti á fyrirtæ ki, viðskiptamenn, 

lánardrottna, starfsmenn og tengilið i í altæ ka vistfangabókin (GAB). 

Hljóðritað heiti tryggja að heiti fyrirtæ ki, viðskiptamenn, lánardrottna, 

starfsmenn og tengilið ir séu rétt pronounced. 

 

Einnig er hæ gt að flytja inn Japanese póstnúmer birt af Japan Office 

póstfang í snið i sem óskað er eftir. 

Sameina reikninga og kreditbréf hæ gt er að fela í sér kreditbréfs þegar stofnuð er sameinuðum reikningi 

upp. Þessi aðgerð er aðeins fyrir hendi fyrir Japan. 

Endorse víxill Hæ gt er að endorse víxill í Microsoft Dynamics AX með því að víxillinn 

er jafnaður með stöðuna Ú tgefinn. Síðan er hæ gt að endurútgefinn 

víxil og mynda endorsement bókhaldsdagbókar fæ rslu.  

Fjárhagsvídd eigindum fyrir Japan hæ gt að tilgreina nokkrar fjárhagslegar víddareigindir auk deild, 

kostnaðarstað og málefni, til að skoða og breyta og bókarupplýsingar.  

 

Debet - og kreditupphæ ðirnar má fæ ra inn sem tvæ r línur í T -. 

fylgiskjal fæ rslubókar 

Myndun fjárhagsyfirlit í Microsoft Excel 

fyrir Japan 

Hæ gt er að flytja ú t ársreikninga, eins og staða skjölum, rekstur - 

skýrslur, og sjóðstreymisskýrslur, við Microsoft Excel. 

Reikningslínur í sameinuðum reikningi Sameinaða reikningur getur falið  í sér bæ ði reikning línur tengist 

innkaupapöntun og reikningslínur ekki tengist innkaupapöntun. 

UX viðbæ tur Sem hluti af notandaviðmót enhancement reikningurinn frumkvæ ði, 

verk, reikningi innheimtu, og Sameina reiknings ákveðnar skjámyndir - 

Japan hefur verið breytt til að hafa Vefmið ið  fyrir samstæ ð u 

gátreitinn eða upplýsingakössum. 
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Landsbundnar að gerð ir í Latvia 

Hvað a eftir verklagsreglum 

við komandi ný ja fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Breytingar á eignum er hæ gt að rekja og 

skoða 

Kerfið nú  heldur utan um allar breytingar á Á byrgð armað ur, Deild Og 

Stað setning svæ ði fyrir hverja eign sem breyta er vistuð. Hæ gt er að 

skoða breytingasaga eigninni í Ferill flutninga á  eignum innan 

fyrirtæ kisins skjámynd. Til að fara í skjámyndina er smellt á innri 

flutningsferil hnappinn á að gerð asvæ ð inu í eignir skjámynd.  

 

Upplýsingarnar sem birtist í fyrirspurnarskjámyndinni er einnig tiltæ kar 

í skýrslum, 2 Flytur innri eigna skýrslu og Eignahreyfingar Skýrslu. 

 

landsbundnar að gerð ir í litháen 

Landsbundnar að gerð ir í litháen  

Hvað a eftir verklagsreglum 
við komandi ný ja fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Við gerð  eignir skjámynd býður upp 

á möguleika til að skrá viðgerðir gerðar 

á eignir 

, í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2, viðgerðir hæ gt er að ú tgjöld rakin, 

skoðaðar oft, og þæ r skráðar. Þannig notendur til að gera leiðréttingar 

á bókað nettóvirð i eignarinnar í tilfellum þar sem næ r upphæ ðir inn 

þröskuldi er tilgreind af yfirvö ldum.  

Fæ ra inn fylgiseðil upplýsingar fyrir 

flutning á eign aðra staðsetningu 

Ef fyrirtæ ki flytur eign frá einu sviði í aðra deild, og sá sem er deildir 

hafa ekki á sama stað, fylgiseðil þarf að prenta sem inniheldur 

sérstakar upplýsingar. 

 

í er fylgiseðils fyrir flutning á eign að að númeraðar. Hæ gt er að velja 

hvort nota eigi sjálfvirkri númeraröð eða til að ú thluta númerum 

fylgiseðla handvirkt.  

 

Hæ gt er að nota Breyta eignaflokka skjámynd til að bæ ta eigninni 

eignaflokka eða til að fæ ra fyrirliggjandi eignar á annan flokk og einnig 

er hæ gt að ú thluta annað númer eignar. 

 

Einnig er hæ gt að nota Flutning milli vö ruhú sa skjámynd til að flytja 

margar eignir eftir eignaflokki. 

 

Nota Flutningur eigna skjámynd til að skrá sem flytja upplýsingar. 

 

Til að fæ ra inn áskildar upplýsingar fyrir fylgiseðilinn, smellt 

á Upplýsingar fylgiseð ils flipann og veljið Fylgiseð ill Gátreit til að 

gera svæ ðin í Flokka setji tiltæ k. 

 

Nota fylgiseðil til að fæ ra inn upplýsingaskjámynd flutningar 

upplýsingar og til þess að prenta fylgiseðil. 

Breytingar á reikningi númerasetning og 

fylgiseðil skráningu 

hæ gt er að skilgreina númeraröð fyrir sölu - og innkaupareikninga. 

Einnig er hæ gt að skilgreina tölusetningu fyrir notendur og 

notendaflokka í og fyrir einstaka viðskiptamenn og lánardrottnaflokka. 

Númerin eru sem er prentaður á reikning ú tliti komubæ kur, skráningu 

og fylgiseðils fæ rslubókarskýrslur.  

 

einnig er hæ gt að fæ ra inn reiknings og fylgiseðils handvirkt. tö lustafi 

Ef fæ ra skal inn númer handvirkt er hæ gt að staðfesta tölustafi fyrir 

reikninga og fylgiseðla til að tryggja að númerin eru einkvæ m.  
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landsbundnar að gerð ir í mexíkó  

Landsbundnar að gerð ir í mexíkó   

Hvað a eftir verklagsreglum 

við komandi ný ja fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Rafræ na snið reiknings CFD fyrir ú tgáfu 

2.2 og 3.2 CFDI fyrir 

hæ gt er að mynda og ú threyfingar rafræ na reikninga með því að nota 

snið i ú tgáfu 2.2 fyrir comprobantes fiscales) CFD (digitales og 3.2 fyrir 

comprobantes fiscales (internet por digitales). CFDI Hæ gt er að mynda 

stafræ nt skírteini sem er sérstaklega við um CFD eða CFDI, með XML 

snið i. Við ú tskrift rafræ num reikningi sem notar erlendan gjaldmiðil er 

hæ gt að velja kótinn fyrir erlendan gjaldmiðil til að hafa með í prentaða 

reikningnum. 

 

Landsbundnar að gerð ir fyrir holland 

Landsbundnar að gerð ir fyrir holland 

Hvað a eftir verklagsreglum 
við komandi ný ja fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

SEPA - millifæ rslur greiðslusnið eru 

tiltæ kar. 

Er sameiginlegt evrópskt greiðslusvæ ði (sepa) (SEPA -) kredit (ISO 

20022 XML) greiðslumáta hafa verið uppfæ rðir í nýjustu ú tgáfuna. 

 

Landsbundnar að gerð ir fyrir noreg  

Landsbundnar að gerð ir fyrir noreg 

Hvað a eftir verklagsreglum 

við komandi ný ja fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Gera online greiðslum með því að nota 

Netbank Nordea kreditkorti fyrirtæ kis 

Danska Nordea banka greiðslusnið hefur verið uppfæ rður með online 

hýsa. greiðslur 

á EHF snið er tiltæ k fyrir innheimtubréf. Innheimtubréf hæ gt er að senda í stað lað snið fyrir noreg' inn 

á opinbert opinbera er Elektronisk (HandelsFormat EHF) sniði. 

 

landsbundnar að gerð ir í Poland 

Landsbundnar að gerð ir í Poland 

Hvað a eftir verklagsreglum 
við komandi ný ja fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Rekja Numeru Identyfikacji Podatkowej 

(NIP) upplýsingar um skattkenni 

lögaðilum þar Poland geta nú  geyma og rekja (tö lustafi skattkenni 

NIP) fyrir viðskiptamann eða lánardrottin. Hverja NIP skrá geymir nafn 

viðskiptavinar eða lánardrottins er númer kenni 

skattundanþágunúmerið, og aðsetrið fyrir skrá fyrir 

skattundanþágunúmer.  

 

NIP gögn eru fæ rð inn í nýjum NIP tö flu skjámynd og birtist 

í nokkrum fæ rslubókarskjámyndum í Microsoft Dynamics AX. Þegar 

fæ rslur hafa verið uppfæ rðar eða bókuð er NIP upplýsingar eru 

bókaðar í skattatöflur, þæ r síðan þaðan kemur síðan fram á Polish vsk 

- skráningarbók. 
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landsbundnar að gerð ir í rú ssland 

Landsbundnar að gerð ir í rú ssland 

Hvað a eftir verklagsreglum 

við komandi ný ja fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Gagnagerð skattafæ rslur 

í fjárhagsskýrslunum myndarinn 

Fyrirtæ ki sem greiða vsk - upphæ ð við hlutfalli 0 prósent verður að 

vera bú inn að ljúka öllum hlutum tengdar ú tflutningi aðgerðum 

á Vsk - ský rslu er og síðan skýrslan til skattayfirvalda engin síðar en 

twentieth dag mánaðarins eftir lok álagningartímabilsins. Til 

samræ mis við þessa kröfu mun Microsoft Dynamics AX hefur hf öðrum 

hlutunum í Vsk - ský rslu Ú tlit skýrslu til að reikna ú t vsk - upphæ ð. 

Hæ gt er að prenta Vsk - ský rslu skýrslu fyrir ö llum hlutum fyrir 

ú tflutning aðgerðir. þeim upplýsingum sem eru tiltæ kar fyrir hvern 

hluta er flokkuð eftir. aðgerðarkóði Fæ rslur úr aðgerðarkóði listann, 

sem er stjórnað af skattayfirvöldum, eru tilgreindar fyrir hvern hluta 

eru á grundvelli dálkur stöður. 

ú treikning á kostnað fyrir verk í vinnslu 

(vÍv) og fullbúnar vörur 

í samræ mi við því rússneska verða fyrirtæ ki að reikna út kostnað við 

verks í vinnslu (vÍv) við lok hvers skýrslutímabili. Framleiðslupöntunin 

kostnaður er dreift á aðrar með því að vÍv - afurðir, gallaðar 

framleiðsluvörur og fullbúnar vörur.  

 

Er hæ gt að ljúka eftirfarandi verkum: 

 Með því að nota - innhreyfingarskjal fæ rslubók til að skrá 

fyrir - afurð ir og gallað afurðir mynduð undir 

framleiðslupöntun. 

 Stofna og bóka storno fæ rslur í fjárhag þegar stöðu 

framleiðslupöntun er uppfæ rð og kostnaður er reiknaður. 

 Reikna ú t kostnað við framleiðslupöntun með því að nota 

normative aðferð (vÍv og fyrir - vörukostnaður eru reiknaðar 

ú t með notkun á aðgerð staðlaðan kostnað) eða hlutfallsleg 

ú thlutunaraðferð (vÍv og fyrir - vörukostnaður eru reiknaðar 

ú t með notkun). raunkostnað 

Vinna innsend vsk og reikna 

gengisleiðréttingar 

hæ gt er að skipta allra lína fyrir valda factures með því að nota 

sniðmát við vinnslu vsk á innleið. Einnig er hæ gt að afrita gengi 

annars upprunalega reikningnum á viðkomandi kreditnótu við forðast 

gengisleiðréttingar við ú treikning reiknings - og kreditnótu jöfnunum. 

Hæ gt að vinna vsk á innleið þegar facture er stofnuð. á facture er 

skráð í Vsk á  innleið . skjámynd skrá vinnslu 

Banka og aðsetursupplýsingar fyrir 

greiðslur á milli bankareikninga 

greiðslur sem gerðar eru til lánardrottna með því að nota greiðslu 

pantanir eða greiðslu beiðnir verður að innihalda viðbótarupplýsingar 

um bankareikning lánardrottins ef lánardrottinn notar erlendan banka 

um að taka á móti greiðslum. Í getur falið í sér bankakóði, banki nafni 

Society for Worldwide SWIFT - kóta erlends banka er erlendum banka 

lykilnúmer lánardrottinsins og aðsetur greiÐ andans. 

 

þegar greiðslur eru gerðar í erlendum bankareikning lánadrottins er 

nauðsynlegt fyrir lánardrottininn til að skrá bankareikning með 

rússneska banka. þennan banka hæ gt er að tengja sem bankareikning 

millisamtala milli greiðandinn og lánardrottinn. Hæ gt er að mynda 

greiðslufyrirmæ li fyrir greiðslurnar og síðan fæ rt inn upplýsingar um 

bankareikning lánardrottins og lánardrottnalykillinn sem greiðslan er 

send til.  

 

Fyrir fæ rslur sem snerta greiðsluskil á erlendan viðskiptamann er 

hæ gt að setja upp bankareikning viðskiptavinar að taka á móti skilað 

greiðslur, og síðan búa til nýjan viðskiptavin greiðslufyrirmæ li sem 

inniheldur banka og aðsetur. greiÐ andans 
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Landsbundnar að gerð ir í rú ssland 

Hvað a eftir verklagsreglum 
við komandi ný ja fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Storno fæ rslur í flutningspantanir hæ gt er að nota storno fæ rslur til að bóka leiðréttingar 

í flutningspantanir sem eru gerðar með því að nota sendingar - og 

pantanir. Einnig er hæ gt að nota storno fæ rslur til að leiðrétta 

eftirfarandi:  

 Villur sem gerð ir eru þegar afhending eða móttaka vinnsla 

pantana 

 Fæ rslum sem varða vara sem hafa verið sendar frá 

upprunavöruhúsi og síðan skilað  

Hæ tta við textareikninga án þess að 

stofna leiðréttingarreikningar 

hæ gt er að leiðrétta mynda textareikninga þegar hæ tt er við rangt 

áður bókaða reikninga. Er fyrir afturköllunarreikning er stofnuð með 

neikvæ ðri upphæ ð jafnt og gildið af upphaflega bókaða reikninginn. 

Uppfæ rslur á innkaupa - og sölupöntun 

skýrslur og ýmis Ú thlutun gjalda fyrir 

tegund sem byggja pöntunarlínur 

hæ gt er að ú thluta ýmsum gjöldum úr innkaupapöntunarhausnum 

í tegund sem byggja innkaupapöntunarlínu, byggð á þyngd eða 

rúmmál upplýsingum í línunum. Einnig er hæ gt að prenta ú t þyngd og 

rúmmál upplýsingar fyrir tegundina sem byggja pöntunarlínur 

í eftirfarandi skýrslum:  

 TORG - 1 

 TORG - 1 2 

 Farmbréf 1 - T 

Uppfæ rir mat Í gjaldmiðil Eftirfarandi uppfæ rslur hafa verið gerðar mat Í gjaldmiðil: 

 Hæ gt er að fæ ra inn gjaldmiðli mat reikninga - og víddir fyrir 

bókhaldsgjaldmiðill í Fæ ribreytur gjaldmið li skjámynd og 

fyrir í tilteknum gjaldmiðlum Gjaldmið ilsendurmatslyklar 

skjámynd. 

 Reglubundnu gengisleiðrétting í um holders tekur mið af 

óinnleystur hagnaður og tap sem tilgreindur er í Flý ta 

holders Flipann. 

Breytingar á fyrirtæ ki staða 

bankareiknings fyrir rússneska 

sambandsríkið  

stöðu bankareiknings fyrirtæ kisins ákvarðar bankareikningnum 

afstemming og fæ rslubókun myndun yfirlits. ferli Stöðu 

bankareikningur getur verið óvirkur fyrir allar fæ rslur eða aðeins fyrir 

nýjar fæ rslur sem verður stofnuð fyrir neðan lykilinn er gera hann 

óvirkan. þegar staða bankareikningur er óvirkur fyrir allar fæ rslur er 

ekki hæ gt að bóka neinar greiðslur á innleið eða ú tleið og greiðslu 

innhreyfingarfæ rslur. Ef staðan er Ó virkt fyrir nýjar fæ rslur er ekki 

hæ gt að bóka greiðslna en hæ gt er að bóka greiðslur fyrir ú tleið 

fæ rslur sem voru bókaðar þar sem reikningur var virk.  

 

ekki er hæ gt að breyta stöðu bankareiknings á óvirkur ef lykill hefur 

allra lánardrottna fæ rslur sem eru opnar. Ekki er hæ gt að nota 

Flutningi lykil valkost til að breyta bókuð fæ rsla þegar samræ ma 

bankareikning sem er óvirkur. Ekki er hæ gt að mynda á inn - eða 

ú tleið yrð ingar fyrir fæ rslu óvirka bankareikninga. 

Nýjar þarfir fyrir pantanir bankagreiðslu í samræ mi við reglugerðir fyrir á Ministry á vöxtum af rússneska 

sambandsríkið, breytingar hafa verið gerðar á prentað eyðublað af 

bankagreiðslu. pantanir Bankagreiðsla pöntun sem er prentuð fyrir 

viðskiptavin tengt við customs yfirvöld eru einnig tolla kótann yfirvöld. 
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Landsbundnar að gerð ir í rú ssland 

Hvað a eftir verklagsreglum 
við komandi ný ja fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Ekki endurgreiðanlegum vsk - upphæ ð 

sem hluti af fjárhagsáæ tlunar 

efni og eignir sem eru mögulegar sem frádrátt og notaðir í án vsk 

verkþæ ttir eru undanskilin vsk upphæ ð. endurheimta Fyrirtæ ki sem 

gera aðgerðir sem falla undir vsk og sem eru undanþeginn skatti er 

hæ gt að draga allar vsk á innleið upphæ ða ef hluti þeirra kostnað í vsk 

- undanþegnar aðgerðir sé ekki meiri en 5 prósent af heildarupphæ ð 

framleiðslukostnaðinn. Vsk - upphæ ð dregin á vörur, efni eða eignir 

sem eru sem eru undanskilin vsk hæ gt er að endurheimtar eða 

endurheimt með því að flytja ú t afhending á vörur og með því að nota 

eignir í ú tflutningi framleiðslu.  

 

Vsk - upphæ ðir einnig er hæ gt að endurheimt fyrir eftirfarandi 

fæ rslur: 

 Afkskrift eign. 

 Afskráning vegna brunatryggingu. 

 Flytja í heimild fjárfestingu. 

 á kostnað sem hlýst af vörum sem, svo sem vinnu eða 

þjónustu, hæ gt er að reikna með því að taka með eða án vsk, 

allt eftir tekjum útreikningsaðferð fyrir vsk - upphæ ð. 

endurheimta 

 

Til athugunar: upphæ ðin er tilgreind sem án vsk við uppfæ rslu 

á flytja ú t fæ rslur. 

 

endurheimt vsk - upphæ ð má hæ tta við fyrir gildandi tímabil. Vsk - 

endurheimt sem vinnslu og afturköllun skrá er birt í Vsk - vinnslu 

skrá skjámynd. Við staðfestingu á ú tflutninginn er vsk - upphæ ðir sem 

voru endurheimt fyrr hæ gt er að endurgreiða. Fyrirtæ ki geta 

endurgreiða vsk - upphæ ð flytja ú t í factures við þessi skilyrði:  

 Flytja ú t í staðfestingu factures var ekki borist í tíma. 

 Flytja ú t í staðfestingu factures var ekki móttekinn og 

staðfestinguna hugtak er ú trunninn á gildandi tímabili. 

Nákvæ mar staða veltuskýrslu fyrir 

rússland 

hæ gt er að skoða nákvæ mar stöður fyrir jafnaðar fæ rslur í jafnvæ gi 

veltuskýrslur bæ ði í viðskiptavinum og lánardrottnum. í stöðunni velta 

skrá skjámynd er hæ gt að búa til staða velta upplýsingar fyrir 

viðskiptamenn og lánardrottna fjárhagsreikninga og samninga 

í jöfnuðum fæ rslum. Hæ gt er að mynda staða velta - skattskýrsla 

felldur saman staða staða stæ kkaðar output ú ttak á fella saman eða 

stæ kka staða frálag. Er felldur saman staða frálag birtir samantekinn 

skýrslu um stöðu viðskiptavinar eða lánardrottins og turnovers 

stæ kkaðar staða frálag birtir heildarupplýsingar af stöðu viðskiptavinar 

eða lánardrottins turnovers. 

factures endurskoðuð og leiðrétt hæ gt er að stofna og prenta leiðréttar og endurskoðuð factures 

á grundvelli kreditnótur, leiðréttingarreikningar, - og leiðrétting 

fæ rslur. Hæ gt er að breyta annaðhvort línunum eða fyrirsögn 

fyrirliggjandi facture. Allar leiðréttingar á og endurskoðunum facture 

eru gerðar á tiltekinn pöntun. Hæ gt er að skoða upplýsingar um 

breytingar og stöðu bráðab facture. 

 

Einnig er hæ gt að prenta með eftirfarandi skjöl í uppfæ rðan 

skýrslusniðs: 

 Upprunalegu facture 

 Leiðrétt facture 

 Endurskoðuð facture 

 Sölubókar 
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 Bók innkaupa 

 Facture skrá 

Margar töflu fyrir um fyrir tö lustafi 

leyfishafa 

starfsmannanúmer er eingildur kóti notaður til að auðkenna 

starfsmanns. Starfsmann getur verið starfsmaður eða verktaki. 

Starfsmanni eða verktaki svo einnig er hæ gt verið. leyfishafa flýta 

Starfsmann getur innihaldið margar stöður innan fyrirtæ kisins. Er 

hæ gt að bóka fæ rslur með því að nota um leyfishafa reikninga. Til 

þess að stjórna og rekja þessar fæ rslur er hæ gt að tilgreina töflu fyrir 

númer fyrir hverja stöðu sem starfsmaður geymir. Hæ gt er að 

skilgreina margar töflu fyrir númer fyrir starfsmenn númer 

starfsmanns.  

Viðbótarafskriftir fyrir eignir eftir helstu 

viðgerðir 

í samræ mi við þegar hafið rússneska helstu viðgerð vinan fer fram 

á eign viðbótarafskriftar gildir fyrir eignina á eða eftir helstu viðgerð 

fæ rsludagsetningu. 

 

hæ gt er að stofna að meiriháttar viðgerð fæ rslu fyrir eign og tilgreina 

viðbótarafskriftina og kaupauka upphafsdagsetningu. 

Upphafsdagsetningu viðbótarafskriftarinnar getur verið að ræ ða, sem 

helstu viðgerð fæ rsludagsetningu eða næ sta afskriftadagsetningu.  

Leiðrétta skatta í reikningslínu Hæ gt er að leiðrétta reiknuðum skatti í reikningslínu áður en bókað er. 

Bóka fæ rslur með storno endurmat 

birgðakostnað 

hæ gt er að bóka storno fæ rslur af birgðakostnað endurmat sem er 

stofnuð í birgðalokun. Við lokun birgða er einnig hæ gt að bóka 

lágmarksbirgðir kostnaður leiðréttingar á sléttun reikninga í stað 

rekstrarlykla.  

Afurða og uppfæ rir fæ rslur deferral 

handvirkt til að afskrifa deferral aðferð 

Með því að nota handvirka afskrifa fyrir aðferð er hæ gt að deferrals nú 

er hæ gt að tilgreina skrifaðar sléttunarupphæ ðin í eða prósenta 

Afkskrift að ferð ir skjámynd. Hæ gt er að nota Gerð  

kvittunarfæ rslu að stofna fæ rslur í fæ rslubók fyrir deferral deferrals 

sem hafa stöðuna Rað að . 

ú treikning á customs greiðslur rússneska fyrirtæ ki þarf að reikna customs greiðslur fyrir erlendum 

viðskipti verkþæ tti. Nú er hæ gt að stofna og bóka customs fæ rslubók 

til að reikna clearance tolla fyrir greiðslur með innfluttum. vörur eða 

flytja Er customs greiðsla inniheldur reiknað customs skyldur og 

sköttum sem eru í levied vörur sem tengjast erlent. Customs greiðslur 

er reiknaður ú t og greiddur til tolla yfirvöld byggt á Customs 

Nomenclature kóta erlends Economic starfsemi (TN) VED kóta sem eru 

customs kóta notað fyrir erlent. Þessa kóta hafa allar upplýsingar um 

flutt inn eða ú t vörur. 

 

Er hæ gt að ljúka eftirfarandi verkum: 

 Bóka eða yfirvöld tolla broker tolla skuld. 

 Endurmeta kostnaðarverð. vörur fyrir innflutning 

 Lykill fyrir tolla (skýrslur cargo GTD) sem birgðavíddir. 

 Taka með GTD og tolla (leiðrétting gildi í) KTS. 

innkaupabæ kur 

 Lykill fyrir eiginleikann eignarhaldi millifæ rslur. 

Raða birgðaleiðréttingum og með því að 

birgðajöfnun gjaldakóða 

er hæ gt að raða birgðaleiðréttingum og með því að birgðajöfnun. 

gjaldakóða Kostnaðarleiðréttingar og jafnanir sem eru gerðar fyrir 

vöru er raðað eftir gjaldakóðinn og vistaðar í birgðalokun. Einnig er 

hæ gt að skoða uppsetningu gjöld sem uppsafnaður vörunnar, 

innhreyfing kostnaður, tegunda gjöld sem eru lagaðar að 

innkaupareikninginn er og kostnaðarleiðréttingar í birgðafæ rslum.  
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Stofna birgðir forstillingar til að ákvarða 

flutningi vara og staða velta 

Birgðafæ rslubók forstilling er notað til að rekja og skýrslu um 

hreyfingu vara og hæ tt á lagerbirgðum magn eftir því gerðir 

verkþáttar sem fyrirtæ kið. í tengist þar sem fjárhagsfæ rslurnar sem 

samsvara birgðahreyfingar fer í birgðum forstillingar, er hæ gt að 

ascertain stöðu velta birgða og fjárhagsbókhald með tegundum 

verkþæ tti. 

 

Hreyfingar og á lager magn af tiltekinni vöru með mismunandi birgð ir 

reglur eða gerðir verkþáttar eru raktar með því að nota birgðavíddir 

í birgðum bókhalds og fjárhagslykla í fjárhagsbókhald. 

Flytja proprietary réttindi fyrir vörur 

í flutningi 

þegar vörur eru sendar vörur til viðskiptavin og bókið sö lureikning 

fyrir afhendingin (eignarhaldi proprietary réttindi) vara er flutt 

í viðskiptamanninn. Ef af einhverjum ástæ ðum, svo sem skilmálum 

verðsamninginn, sem ekki er hæ gt að réttindi proprietary fluttar 

í dagsetningu sendingar er hæ gt að gefa til kynna það í sölureikning. 

Viðskiptavinar fyrir skyldar verður vörur aðeins þegar eignarhaldi er 

flutt. Ef flutningurinn er tefst er eftir ábyrgð á því að reikna ú t og 

greiðslu á virðisaukaskatti þegar afhending, í samræ mi við rússneska 

lögum. Rússneska lögum krefst þess að reikna og borga vsk á senda 

vörur við viðskiptamann er valinn og sem skrá vörur í flutningi 

á tilteknu almennan fjárhagslykil.  

 

Er hæ gt að ljúka eftirfarandi verkum þegar flutning á proprietary 

seinkar réttindi: 

 Stofna sölureikning gefur til kynna sem fresta á. flytja 

eiginleika 

 Söluskattinn ú tskattur fyrir afhentar vörur. 

 Geyma afhentar vörur í flutningsvöruhúsi fyrir 

viðskiptamanninn, í bið. flytja eiginleika seinkað 

 Skrá millifæ rslu á proprietary réttindi 

 Setja upp og ú thluta ýmsum gjöldum sem tengist 

afhendingunni. og flytja 

hæ gt er að bakfæ ra sendingu þar til eignarhaldi flutt 

í viðskiptamanninn. Þegar afhending, bakfæ ra vörunum er skilað  á í 

vöruhúsið, og sölureikningurinn er hæ tt við.  

 

einnig er hæ gt að setja upp tekjur, notkun og flutningi fjárhagslyklana 

bóka sölugjö ld fyrir afhentar vörur. Einnig er hæ gt að ú thluta og bóka 

gjöld fyrir sölureikning. 

 

TORG - 1 2 og M - 1 5 reikningi snið fyrir 

rússland 

reikninga viðskiptavina og lánadrottnareikninga geta verið bókaðar og 

prenta í TORG - 1 2 og M - 1 5 snið i. Hæ gt er að nota TORG - 1 2 snið 

fyrir reikninga til að staðfesta sölu og afhendingu á vörum til 

viðskiptamanns. Hæ gt er að nota M - 1 5 snið fyrir reikninga varðandi 

ekki sö lusamninga. Eftir bókun er hæ gt að prenta ú t reikningana 

í Microsoft Excel.  

Ú thluta gjöldum Hæ gt er að velja ú tgjöld reikningi á að ú thluta gjöldum á aðra 

reikninga sem hafa sama lánardrottnalykli. 
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Uppfæ rir á innkaupareikninga hæ gt er að stofna nýjan sö lureikning er skilgreina reikningslykil, og 

velja opnar innkaupapantanir og innkaupalínur sem á að reikningsfæ ra 

saman. Hæ gt er að flokka reikninga með því að nota algengur kóði. Ef 

reikningur í greiðsluflokknum jöfnuð er öðrum reikningum í flokknum 

eru í sömu jöfnunar. Hæ gt að uppfæ ra og bóka reikninga sem eru 

flokkaðar saman.  

 

Fyrir rússland er hæ gt að stofna reikninga með því að velja opnar 

innkaupapantanir og innkaupalínur við uppfæ rslu úr facture 

Innkaupapantanir skjámynd. Hæ gt er að afmarka innkaupalínum 

með gerð verkþáttar og bókunarregluna. Aðeins línur með sömu 

tegund verkþáttar og bókun forstillingu má sett í. Hæ gt er að 

staðfesta Þessir reikningar og síðan bóka þæ r saman. 

ú treikning afskrifta og eign vsk - dagbóka 

fyrir farartæ kjum og realty 

eignir eins og farartæ kjum og realty, hæ gt er að afskrifa þar sem 

byrjað er á dagsetningin þegar þeir eru skráðir. Einnig er hæ gt að 

reikna gildin í vsk - metin og flutning vsk - dagbæ kur á grundvelli 

fastra eign skráningu dagsetningu og þá dagsetningu þegar eignin var 

fjarlæ gð úr skrá. 

 

Hæ gt er að tilgreina dagsetningu fyrir skráningu Ö kutæ ki Og Realty 

eign fæ rslugerða í Dagsetning skrá ningar í þessum Eignir 

skjámynd. ökutæ ki eru teknar með í flutningnum vsk - skrá þar sem 

byrjað er á skráningu dagsetningu þangað til þæ r eru fjarlæ gðar úr 

dagbók. Eigna með bæ ði gerðum tekin með í skrá vsk - metin af 

skráningu dagsetningu. 

Sæ kja innkaupapantanir eða 

innhreyfingarskjöl afurða í uppfæ rslunni 

facture skjámynd 

hæ gt að sæ kja innkaupapöntun eða innhreyfingarskjal afurða 

upplýsingar úr. eyðublaðs lánardrottinsreiknings Fyrir rússland má nú 

sæ kja innkaupapöntunin eða innhreyfingarskjal afurða upplýsingar úr 

uppfæ ra facture, sem er á grundvelli bókunar skjámynd reiknings. 

Hæ gt er að skoða og velja innkaupapöntunarlínur með sama 

bókunarreglur, tegund verkþáttar og samningsflokk gildi ú r uppfæ ra 

facture skjámynd samkvæ mt reitnum sæ kja innkaupapantanir eða 

sæ kja innhreyfingarskjö l afurða við bókun reiknings. Einnig er hæ gt 

að skoða og velja innkaupapöntunarlínur með sama bókunarreglur og 

tegund verkþáttar en án samningsflokknum gildi ú r uppfæ ra facture 

skjámynd samkvæ mt reitnum sæ kja innkaupapantanir eða sæ kja 

innhreyfingarskjöl afurða við bókun reiknings. 

Birgðaleiðréttingar með mótlykla og 

storno fæ rslur 

við bókun birgðaleiðréttingar er hæ gt að tilgreina mótfæ rsla lykill til 

að skrá upplýsingar um peningalegt leiðrétting bókanir. Einnig er hæ gt 

að bóka neikvæ ðar leiðréttingar með því að nota storno. fæ rslur Hæ gt 

er að tilgreina leiðrétting til að reikna reikningsaðferð 

heildarleiðréttingarupphæ ðin og tilgreina svo fjárhagslykil til að skrá 

heildarleiðréttingarupphæ ðin. 

Viðbæ tur við birgðastjórnun vinnslu 

í rússland 

Í Microsoft Dynamics AX verða viðbóta við þann stjórnunarferli birgð ir 

hafa eftirfarandi þarfir fyrir rússland: 

 

 Nota GTD eða eigið birgðavídd sem á í víddargildi 

Birgð atiltekt skjámynd. 

 Prenta GTD, birgðir forstillingar er eða eigið birgðavídd 

upplýsingar um kanban - spjaldið og í Lean tiltektarlista. 

 Bóka storno fjárhagsfæ rslur fyrir gjö ld leiðréttingar - og 

rekstrarkostnaðar til að stemma af fjárhagsfæ rslur með 

birgðum. 

 Auðkenna birgðabókanir sem eru ekki bókaðar í fjárhag í dual 

vöruhús bókunarlag. 
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 Innkaupa er bókaður/framleiðslu óbeinum kostnaði í vöruhús 

dual bókunarlag til að afstemma fjárhaginn með birgðum. 

 Bóka með því - innhreyfingarskjal móttökur 

í framleiðslupöntunum, í þessari dual vöruhús bókunarlag til 

að afstemma fjárhaginn með birgðum. 

 Skoða birgðajafnanir í aukagjaldmiðli með því að nota 

Kostnað arkanni í gjaldmið li skjámynd. 

 Bóka verk birgðafæ rslu leiðréttingar í vöruhús dual 

bókunarlag til að stemma af fjárhag með birgðum. 

 Nota Ó takmarkað fjárhagsvíddir í öllum skjámyndum og 

skýrslurnar í SCM svæ ði. 

 Virkja birgðavídd erfðir í birgðaflutning fyrir allar rakningu 

birgðavídda. 

 Sameiginlegur innkaupa takmarka ú treikninga fyrir 

innkaupakvittanir sem hafa tilteknar birgð ir forstillingar. gildi 

birgðavídd 

 

Velta birgða fyrirspurn einnig nota Ó takmarkað fjárhagsvíddir. 

Uppfæ rslur á afskrifa deferrals fyrir 

afhendingartíma 

í samræ mi við er því rússneska afskrifa fyrir tíma deferrals verður að 

vera reiknað með því að nota stuðulinn sem er notað  í afskriftir eigna. 

þegar fæ rsla er stofnuð fyrir að hluta eða afskrifa afskráningu eignar 

segir ef fæ rslan leið ir til/ tap, fæ rsluupplýsingar er bókaður á. deferral 

Á  þessum lykli eru útreikningur fyrir tap og afskrifa tíma. Afskrifa sem 

tími er reiknaður ú t með því að nota af líftíma afskrifaða eign, er 

raunveruleg tímabili hennar áður en nota afskráningu, og afskriftir 

eigna stuðull. 

Vinna ú treikning fyrir, sérstaka fatnaður 

og rigging NVFAs 

Hæ gt er að gera grein fyrir eftirfarandi: 

 

 vinna fatnaður og sérstaka rigging eignir – hæ gt er að búa til 

vinna fatnaður eða sérstakt spjald fyrir ú threyfingar rigging 

vinna fatnaður og sérstaka rigging eignir sem eru gefnir ú t 

starfsmönnum. á líftíma fyrir ferlistímabilsins vinna fatnaður 

vöru eða sérstaka vöru rigging hefst þegar varan er afskrifuð 

úr vöruhúsi og send við starfsmann og það endar tilskilið eftir 

tímabili nota fyrir hana. á gagnlegan líftíma er tilgreint 

í mánuðum fyrir hverja vöru. 

 

 Ekki mikilvæ gar eignir (NVFAs) – ef innkaupaverðs upp á eign 

er læ gri en gildin sem tilgreind eru í glugganum Hám kostnað  

við  NVFA í þessum Eignafæ ribreyta skjámynd er varan 

flokkaðir sem verið NVFA. Ekki er hæ gt að tilgreina eign birgðir 

eins númer fyrir atriði í Innkaupapö ntun skjámynd. Ekki er 

hæ gt að skrá ekki í NVFA mikilvæ gar FAs skjámynd þar til ferli 

innkaupapantana er lokið. Afskriftir eru reiknaðar fyrir hverja 

ekki - og mikill mikilvæ gar wearing vöru. 

Setja upp og afrita fjárhagslegar skýrslu 

með því að nota fjárhagsskýrslunum 

rússland fyrir myndarinn 

hæ gt er að setja upp fjárhagslegar skýrslu með því að nota 

fjárhagsskýrslunum myndarinn og afrita Ú tlit skýrslu stillinga í einn 

lögaðila til annarrar. Hæ gt er að setja upp margar ú tlit skýrslna og 

búa til fjárhagsskýrslur byggt á tilteknum skýrslu. 
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Yfir reikninga lánardrottna sem hafa ekki 

verið tengt við innkaupapöntun og 

endurtekna reikninga 

hæ gt er að stofna reikninga lánardrottna sem eru ekki tengdur við 

innkaupapöntun. Reikninginn og með reikningslínurnar eru í tengdum 

og facture eftirfarandi upplýsingar uppfæ rðar fyrir hverja 

reikningslínu:  

 

 Reikningurinn hæ gt að skipta vsk á innleið vinnslu. 

 Stemmi gildi reikningslykils er arfur skila gengisleiðréttingar 

fyrir reikningslínuna eru búnar til í samsvarandi reikning. 

 stemmi gildi reikningslykils er arfur skila um sem leiðréttingar 

á reikningslínu eru stofnuð með samsvarandi reikning.  

 Upphæ ðirnar í línunni eru bókaðar í fjárhag með því að nota 

bókunarregla sem er notuð í reikningnum. 

einnig er hæ gt að prenta endurtekinn reikning og stofna. facture  

 

á facture fyrir viðskiptavini og lánardrottna er stofnað þegar reikningur 

er bókaður og eftir bókun reiknings. 

Breytingar ú treikningi fyrir upphæ ð 

mismunur og gengisleiðréttingar fyrir 

fyrirframgreiðslur 

í samræ mi við rússneska lög um vsk - bókhaldi, má ekki reikna 

gengisleiðréttingar fyrir fyrirframgreiðslur til vsk - lánardrottinn í. 

skráir bókhald 

 

Einnig er hæ gt að tilgreina hvort á að reikna upphæ ðar skipt fyrir 

fyrirframgreiðslur til vsk - lánardrottinn í. skráir bókhald 

Dreifingu á línur undirfjárhags fæ rslubókarlínur undirfjárhags bókhald eru fæ rslum sem eru bókaðar 

í fjárhaginn með með Þjónustu almennra fæ rslubóka. Hæ gt er að 

mynda subledgers úr upprunaskjölum, svo sem reikningum, fylgiseðla 

og tiltektarlista fyrir viðskiptavini og lánardrottna. áður en bókað er 

upp fylgiskjalsupplýsingar í fjárhag er hæ gt að skoða eða breyta 

fæ rslubæ kur undirfjárhags með því að nota nýja aðferð kölluð 

dreifingu. Þessi aðferð gerir kleift að ú thluta bókun upphæ ðir á milli 

margra fjárhagsvíddir og breyta sjá lfgefið fjárhagslykilsnúmer eða gildi 

fjárhagsvídda byggðar á notanda heimildir. 

 

í rússland skýrslu um er er notaður til að tilkynna ferðakostnaður 

stofnað til í starfsmann við fyrirtæ ki. trip Það er hæ gt að dreifa 

kostnaðarupphæ ð á milli mismunandi fjárhagsvíddum. Hæ gt er að 

skoða fæ rslur og sannprófið dreifing á starfsmanns. 

Flytja inn gengi gjaldmiðla úr CBRF 

vefsvæ ði 

hæ gt er að flytja inn gjaldmiðli gengi gjaldmiðla frá seðlabanka af 

(rússneska sambandsríkið vefsvæ ði) CBRF í Microsoft Dynamics AX 

2012. hæ gt er að flytja þessar gjaldmiðla hjá ákveðnum og tafarlausa 

þörf á eða hæ gt er að fæ ra þæ r inn sem runu með reglulegu millibili. 

Einnig er hæ gt að setja upp coefficient þæ tti sem þarf að nota fyrir 

innflutning á gengi gjaldmiðils. 

Bóka reikninga byggðan á fylgiseðlum Reikningana og hæ gt er að factures bókaðar samtímis fyrir 

innkaupapöntun eða sölupöntun. 

Afskriftir linear - ekki hæ gt er að nota linear - ekki sett afskriftirnar yfir á uppsafnaðar 

afskriftir frá fyrra ári fyrir sköttun. Mánaðarleg rýrnun er reiknaður 

sem afurð af mismuninum eignarinnar og afskriftahlutfallið . 
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Bailment vinnslu og ú treikning 

á upphæ ðir þ jónustu geymslu 

Bailment er act senda vörur til fyrirtæ ki eða einstaka fyrir geymslu. 

Fyrirtæ kið eða einstaklingum sem á vöru er bailor og fyrirtæ ki eða 

einstaklingum sem geymir vörur í vöruhúsi er. bailee Við bailment 

vinnslu, proprietary réttindi fyrir vörurnar eru ekki flutt ú r í bailor. 

bailee Þess vegna verður bailee rekja og vinna við þessar vörur 

á aðskildum lykli. Frá því að umsömdum kröfum langan tíma á bailee 

leið i af sér vörum og gjöld bailor upphæ ð þ jónustu geymslu er. 

 

í samræ mi við, því rússneska bailees sýni eftirfarandi skýrslum þegar 

geymslu s' bailor vörur: 

 

 Samþykki (geymslu í MX - 1) 

 Talningarlisti (reikn - 5) skýrsla 

 Skila (úr geymslu skýrslu MX - 3) 

 

hæ gt að reikna hann skýrslum eiga að birtast sem Microsoft Excel - 

vinnublöð. Einnig er hæ gt að setja upp leit forgang og aðferðir til að 

reikna vistun upphæ ð þ jónustu fyrir vörur sem geymdar eru 

í vöruhúsi. 

Búa til og prenta flutningar reiknings - og 

verk miða byggðar á farmbréfi 

Hæ gt að búa til og prenta flutningar reiknings - og verk miða skjals, t. 

d. sölupantanir eða millifæ rslupöntunina er hins vegar sem hafa verið 

stofnuð fyrir bíl farmflytjanda. 

Rússland fyrir bréfaskrifta fjárhags allar fjárhagsbókunum fyrir rússland eru gerðar undir bréfaskrifta þar 

sem reglu bein tengsl milli hefur verið náð og debetfæ rslu. 

kreditfæ rsla Fjárhagsfæ rslu er virkjaður bréfaskrifta fyrir innkaup 

rekstrarkostnaðar og fyrir allar fjárhagsbókanir í Lean manufacturing. 

Gengisleiðrétting og hagnaðar/ taps 

ú treikning á lykil á leið inni greiðslu 

þegar fyrirtæ ki selur eða millifæ rslna rubles banka banki nr. er hæ gt 

að breyta gengi við fæ rsluna vinnslu ef fæ rsla á sér stað á mörgum 

dagsetningum. Ef það gerist er reikna þarf gengisleiðréttinguna 

greiðslunnar á leið inni. Ef bankinn gengi er ekki jöfn alríkis - banka 

gengi fyrir kaup eða sala á erlendum gjaldmiðli hagnaður eða tap. 

fæ rsla er stofnuð  

hæ gt er að stofna og mynda greiðslur fyrir umbreyting (innkaup eða 

sala) eða flytja fæ rslur fyrir erlendan gjaldmiðil frá lánardrottnum. 

Þegar stofna umbreyting eða flutningsfæ rslan er gengisleiðrétting 

reiknaður fyrir greiðslu á leið inni lykil og hagnaður og tap er reiknað.  

Flýta leiðrétting fyrir fyrirframgreiðslu 

holders 

ú treikning á gengisleiðréttingar á fyrirframgreiðsla sem voru gefin ú t 

eða móttekin í gjaldmiðli ekki lengur þörf í business.  

 

Þegar jafnaður er fyrirframgreiðsla og flýta skýrslum, um 

leiðréttingarfæ rslu er stofnuð sem framhald þeirrar fyrirframgreiðslu 

er sem er byggt á uppsetningunni í Fjá rhagsfæ ribreytur og 

skjámynd Um fæ ribreytur leið ré tting skjámynd. Um sem 

leiðréttingarfæ rslu birtist í. Adv Leyfishafa fæ rslur skjámynd. 

Upphæ ðirnar í um skýrslu eru byggt á gengi í fyrirframgreiðsla 

dagsetningu, fremur en innan bókun þess dagsetningu.  

Eign fæ rslur fyrir rússland Með því að nota flutningsferil vinnslu fyrir eignir sem tilheyra 

rússneska lögaðila er hæ gt að: 

 

 úthluta nýju líftíma við eign. 

 úthluta nýrri staðsetningu við við eign. 

 úthluta nýju ábyrgðaraðila fyrir eignina. 

 Vsk - ú thluta svæ ði land til að heimildir eignir. 
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Víddarstjórnun fyrir jafnanir Víddarstjórnun jöfnun hjálpar til við að greina og stjórna nákvæ mlega 

með bókhald lánardrottnar, viðskiptavinir og flýta með því að holders 

fjárhagsvídd. 

Talningarlisti keyptra vara í millifæ rslu í samræ mi við því rússneska eigendur (fyrirtæ ki) sem kaupa vörur 

þurfa að búa til Talningu 6 - reikn vinna skýrslu til að rekja vörur 

þegar þæ r eru yfirfæ rðar fyrirtæ kisins. vöruhús 

 

Hæ gt er að mynda Talningu 6 - reikn vinna skrá sem Microsoft 

Excel - vinnublaði. Nota verður Birgð ir forstillingar Og Eigandi 

víddir til að búa til Talningu 6 - reikn vinna skýrslu. Einnig er hæ gt 

að nota vöruhúsinu og skv. rununúmeri víddir til að þessari skýrslu. 

talningu vinna reikn - 6 skýrslan inniheldur eftirfarandi upplýsingar:  

 

 Nafn lánardrottins 

 Kenni númer officials sem taka þátt í vörutalning vinnslu 

 Lýsingu, telja, víddir og heildarkostnað þeirra vörur 

í millifæ rslu 

 Heiti, tö lustafi og ú threyfingar tímabil sem reikninga, 

farmbréf og innhreyfingar sem fylgt vörur í millifæ rslu 

 Upphafs - og lokadagsetningu af birgðatalningar 

 Dagsetning og númer birgðatalningu pöntun 

Skrárnafnið er myndað NVFA spjald 

bó khald (nr. MB-2), NVFA yfirlit yfir 

losun (nr. MB-4) Og NVFA yfirlit yfir 

á  - skrifa (nr. MB-8) Skýrslur 

Hæ gt er að nota eftirfarandi uppfæ rð NVFAs fyrir skýrslur: 

 

 NVFA bókhald spjald (nr. MB - 2) – myndið, bókhald NVFA 

spjald (nr. MB - 2) til að gera grein fyrir vinna úthreyfingum, 

sérstaka fatnaður og rigging NVFAs til starfsmanna fyrir 

langtíma nota. 

 NVFA yfirlit yfir losun (nr.) 4 - MB – myndið sameinuð NVFA 

yfirlit yfir losun (nr.) 4 - MB til að skrá afskráningu vinna 

fatnaður, sérstaka og rigging. NVFAs 

 NVFA yfirlit yfir á - skrifa (nr. MB-8) – myndið sameinuð 

NVFA yfirlit yfir á - skrifa (nr. MB-8) til að skrá afskrift 

á vinna fatnaður, sérstaka og rigging. NVFAs 

Viðbæ tur við sölu - og innkaupapantanir 

og innhreyfingarskjal afurða og 

leiðréttingum á fylgiseðlum fyrir 

rússneska sambandsríkið  

hæ gt er að stofna og prenta nýjar ú tgáfur af móttakan skýrslur 

(yfirlits TORG - 1 TORG - 2, TORG - 3, M - 4 og kv - 7) við móttöku 

innkaupapöntunar leiðréttingar. Hæ gt er að halda yfirlits móttöku eftir 

verklagsreglum viðkomandi tegund fylgiskjals og númer fyrir leiðréttan 

móttöku innkaupapöntunar. Einnig er hæ gt að uppfæ ra frávik magnið 

leiðrétt móttöku innkaupapöntunar. 

 

má tilgreina venju kenni skýrslu og land/ svæ ði fyrir tegund sem 

byggja sölu - og innkaupapantanalínur. Þessar upplýsingar eru fluttar 

í fæ rslubók. facture  

 

stofnun og bóka söluskilapöntun er venju. decl Kenni og eigið 

birgðavíddir fyrir skiluðu vöruna verður að vera það sama sem 

sérsnið ið. decl Kenni og eigið  á tilvísaðri reikningslínu. Þegar 

leiðréttingar á sölufylgiseðlum, venju. decl Kenni og eiganda fyrir 

leiðréttan sölufylgiseðlum verður að vera það sama sem sérsniðið. 

decl Kenni og eigið í upphaflegu fylgiseðil sölu.  
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má tilgreina samningsflokknum og samningur (númer fyrir) DVR 

viðskiptasamninga þegar er valið viðskiptasamningi í fæ rslubók 

viðskiptasamninga. Hæ gt er að breyta aðeins viðskiptasamninga sem 

eru tengdir samsvarandi samningsflokknum og DVR. 

 

Ekki er hæ gt að nota inventoried - ekki eða tegund sem byggja 

pöntunarlínur fyrir eftirfarandi:  

 

 Móttöku eða skila vörur í bailment 

 Selja vörur með frestaður koma eiginleikans 

 Setja innkeyptar vörur í flutningi 

 Stofna customs fæ rslubók fyrir inn - og ú tflutning 

hæ gt er að ú thluta upphæ ðinni í inventoried - ekki eða tegund sem 

byggja innkaupareikningslínu sem kostnaði á keypta vöru eða og 

annar kostnað. Einnig er hæ gt að ú thluta upphæ ðinni á reikningslínu 

lánardrottins sem kostnaði á ekki - inventoried eða tegund sem byggja 

innkaupapöntunarlínu.  

Vsk - fyrir ú tflutning viðskipti Nú er hæ gt að ljúka eftirfarandi verkum: 

 

 Skilgreina tímabilið fyrir ú tflutning á sölupöntun og flytja ú t 

skattkóða fyrir deliverables skattskyld 0 (nú ll) prósent vsk. 

 tilgreina flytja ú t dagsetningar lokadagsetning og 

staðfestinguna dagsetningu.  

 Tilgreina aðgerð gerð ir fyrir ú tflutning. factures 

 Setja vsk - vinnslu fæ ribreytum og vsk - ú tleið vinnslu 

aðgerðir fyrir gildandi tímabil. 

 Skilgreina stuðning við skattgerðir í skýrslugerð og reiknið ú t 

allar tafir um flytja ú t ú r í vanskilum staðfestingu. 

 

Viðskiptavinum og lánardrottnum 

reikninga fyrir rússland 

Hæ gt er að prenta reikninga viðskiptavina og samsvarandi samþykki 

skýrslur fyrir viðskiptavin af opnun viðskiptavinareikningum og 

Textareikningar listasíður. Hæ gt er að prenta samþykki og þessum 

reikningum skýrslur sem hafa verið búnir til yfir tímabil.  

 

er hæ gt að leiðrétta og bóka textareikning, skoða tengdir reikningar 

og flettið milli yfir - og leiðrétta reikninga. Dagsetningu reiknings fyrir 

bókuð leiðréttan reikning verður að vera innan opnar sö lubókar. 

tímabil  

Afturkölluðu reikningur er bókaður í Fjá rhagsfæ rslubó k sem storno 

fæ rslu. Leið ré tting fylgiskjalsFyrir þessum nýja reikningsins er 

uppfæ rð með dagsetningu upprunalega reikningsins og númer. 

 

Upphæ ðar skipt factures upprunalega facture þarf að leiðrétta ef gjaldmiðillinn gildi breyta við 

afhending vöru. Eftir að leiðrétta facture fyrirtæ kið staðfestir að 

summu leiðrétting er jafnt upphæ ðar skipt. Upphæ ð mismunur facture 

er bú in til við innkaupa - eða fæ rsla er jöfnuð við þessi skilyrði:  

 

 Munur er á milli gjaldmiðli reikningsins og gjaldmiðils 

fyrirtæ kisins. 

 Greiðslugjaldmiðli er jafnt gjaldmiðli fyrirtæ kisins. 

 Gengi annars gjaldmiðli reiknings á reikningsdagsetningunni 

og gengi við greiðslu. mismunandi dagsetningu 

 Upphæ ðin mismunur fyrirtæ kisins hefur áhrif vsk - skuld. 
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hefur verið mynduð upphæ ðar skipt facture er unnin óháð öðrum 

factures, og er tekinn með í sölu - og bókum. Hæ gt er að prenta 

upphæ ðar skipt facture og upphafleg facture sem var leiðrétt 

á grundvelli þeirrar upphæ ðar sem mismunur.  

Greiðslutillögur og jafnanir fyrir rússland Viðbæ tur hafa verið gerðar á reikninga og greiðslur flokkun greiðslu 

reiknings línustigi. 

 

í rússland er hæ gt að stofna greiðslur til lánardrottna og vsk - 

lánardrottins með agents margra reikninga skal og stofna greiðslulínur 

fyrir hvern samning með því að nota Greið slutillaga skjámynd. 

 

einnig er hæ gt að jafna inngreiðslu tiltekna gagnvart reikningslínu og 

jafna opnar fæ rslur með því að nota reglubundna jöfnun fyrir 

viðskiptavini. Gengisleiðréttingu factures eru stofnaðar fyrir jafnaða 

reikningnum línur. 

 

úthlutun gjalda þegar fyrirtæ kið kaupir þ jónustuvöru er hæ gt að Ú thluta ö llum í för 

með sér gjö ld með því að nota innkaupapöntun eða reikningsbók. Til 

að ú thluta gjö ldunum skal tilgreina gjaldakóða í Atrið i leið in 

innkaupapöntun eða á reikningslínunni til þess að nota reikningsbók. 

 

mismunandi gjöld er hæ gt að ú thlutað á öðrum uppfæ rðum reikninga, 

þar á meðal vöru ú thlutanir á kostnaðarverði vöru, redrawing skuld 

gagnvart þriðja aðila eða skrifa á þæ r í fjárhag kostnaðarreikninginn. 

Eftir ú thlutun gjöld á reikninga er hæ gt að skoða ú thlutun sögu í uppl. 

Ú thlutun gjalda skjámynd. Einnig er hæ gt að afturkalla ú thlutunina. 

 

Vsk - eign og skýrslur hæ gt er að mynda metnar vsk -, flutninga land eða skatti 

skattskýrslur sem innihalda upplýsingar flokkaða af rússneska 

sambandsríkið skattyfirvalda. Skattskýrslur getur innihaldið nokkra 

territorial kóða eða rússneska flokkun á hluti af deildum (stjórnunar 

RCOAD) fyrir eina skattyfirvalda. á RCOAD kótann er legislative eða 

territorial kóða sem er skilgreindur fyrir hvert svæ ði eða 

yfirráðasvæ ði. rússneska sambandsríkið  í Microsoft Dynamics AX er 

hæ gt að setja upp kóta fyrir ástæ ður RCOAD fyrirtæ ki, lánardrottna 

sem tengdar eru fyrirtæ kinu skiptingu vsk - yfirvöld og eignir miðað 

við. staðsetningin  

 

Þegar mynda skattskýrslur er hæ gt að framkvæ ma eftirfarandi verk: 

 

 Tilgreina skal RCOAD kóta umsjónarsvæ ða og tengja RCOAD 

við skattyfirvalda. 

 Tilgreina auðkenniskóða vegna aðskilins fyrirtæ ki skiptingu 

fyrir eign við að auðkenna staðsetningu. 

 Hafa upplýsingar af skiptingu eða við aðalskrifstofu í titill 

blaðsíðu vsk - metin og flutning. skattskýrslur 

 

Fjárhagsáæ tlunarstýringar skýrslur fyrir 

fyrirframgreiðslu 

hæ gt er að nota fjárhagsáæ tlunarstýringu til að fylgjast með hana 

á grundvelli upprunaskjö l t. d. innkaupapantanir og kostnaðarskýrslur. 

í rússneska sambandsríkið, um skýrslur eru búnar til til að skrá í för 

með sér kostnað. Hæ gt er að nota um skýrslur sem upprunaskjöl til að 

athuga fjárhagsáæ tlunina og. við ú treikning kostnaðar Einnig er hæ gt 

að nota til að reikna skýrslur um opnar eða raunverulegar. ú tgjöld 

Þessar ú tgjöld þegar hráefni eru myndaðar áæ tlunarskýrslurnar. 
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Altæ ka vistfangabókin (GAB) fyrir 

rússland 

nýja aðseturshluta, svo sem húsnúmer og byggja númer hefur verið 

bæ tt við altæ ka vistfangabókin (GAB) til að styðja snið aðseturs fyrir. 

rússland Hæ gt er að stofna eða breyta aðsetrum í rússneska 

aðseturssnið inu. Þar að auki, þegar stofnuð er nýju aðsetursfæ rslu 

fyrir lögaðila utan rússland er tiltæ kt aðsetur tilvísunarsvæ ði sjálfkrafa 

í sem eru byggðar á breytingum snið aðseturs kröfur lands - þar sem 

lögaðilanum hefur byggð á.  

 

Endurheimta afskrift kaupauka fyrir 

premature sölu eignar 

þegar eign er seld fyrir lok afskrifta líftíma eignar er hæ gt að 

endurheimta afskriftir kaupauka fyrir eftirstöðvar í líftíma. Hæ gt er að 

setja upp skattur skrá til að reikna afskriftirnar upphæ ðina úr 

kaupauka við sölu til loka afskrifta líftíma eignar, og síðan hafa 

endurheimtar upphæ ð í fyrirtæ ki tekjureiknings. 

 

Rafræ na exchange snið fyrir 

bankagreiðsla bið lara 

í biðlara, rússneska sambandsríkið banka eru notaðar til að inna af 

hendi rafræ nar greiðslur og viðhalda innistæ ður bankareikninga fyrir 

hönd lögaðila og banka. Hver banki er sett fram sem bið lara banka -, 

og mismunandi bankar nota mismunandi sniðmát til að flytja rafræ nar 

greiðslur. Hæ gt er að setja upp ólíkar sniðmát til að flytja rafræ nar 

greiðslur á mismunandi banka. Bið lara bankinn er notuð til að 

ú tflutningi eða innflutningi. snið banka Nú er hæ gt að nota nýtt 

rafræ na snið i sem skiptast banka mismunandi styður sniðmát fyrir 

rafræ nar greiðslur og sem býður upp á viðmótið milli sniðmát og 

Microsoft Dynamics AX. Þar að auki er hæ gt að afstemma yfirlit 

bankareikninga í gegnum sjálfvirka afstemmingu vinnslu. 

 

Breytingar á sölu - og innkaupasamninga sölusamninga og innkaupasamningar eru viðhaldið óháð með sölu 

aðila og kaup aðila, þeirra eins og krafist er í sölu - og innkaupaferlið. 

þessa samninga ná yfir ekki einungis afurð ir sjálfum heldur einnig 

samninga varðandi sö lu og innkaup vöru eða tegundir af. afurðir Hæ gt 

að framkvæ ma eftirfarandi verk með því að nota nýja innkaupa - og 

sölusamningur líkön:  

 

 Tilgreina samninga og samninga í almennum fæ rslubókum og 

millifæ rslupantanir. 

 Jafna viðskiptavina - og lánardrottnafæ rslur byggðar 

á samningum. 

 Búa til skýrslu um sölu og innkaupasamninga. 

 Skrá samninga við allar fjárhagslegar fæ ribreytur með. 

 Milli - skal hafa samband við með því að nota félaga 

samninga og gera reikningsyfirlit af afstemmingu. 

 

Kreditleiðréttingu fyrir reikning 

lánardrottins og textareikning 

upprunaskjöl 

hæ gt er að nota kreditleiðréttingu fæ ribreytu til að bóka 

lánardrottnareikninga, innkaupapantanir og textareikningum til 

jákvæ ð upphæ ð. Einnig er hæ gt að tekið  á móti skilaboðum sem 

staðfesta sem verið er að bóka jákvæ ð reikningsupphæ ðinni með rétta 

leiðrétting formerki.  

 

Senda skýrslu Facture agents eftir skatt í samræ mi við þarfir þ jónustu kennitala vegna skatta og breytingar 
á reglurnar fyrir umsjón með fjárhag á mótteknum og ú tgefna 
reikninga, innkaup og sölu í vsk - mats, hvaða prentun facture 
skjámyndir sem eru gefnir ú t eftir skatt agents verður að innihalda 
tilteknar upplýsingar á tilgreindri línur og í tilgreinda dálka 
skýrslunnar. Prentaða sem facture mun innihalda skástrik og 
eftirfarandi upplýsingar:  

 

 Númerið og dagsetning greiðslunnar pöntun 

 Grunnupphæ ð án vsk 

 á computational skatthlutfall (Computation vsk = skatthlutfall / 

vsk virð i + 100 gildi) 
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Storno fæ rslur í flutningabæ kur hæ gt er að stofna og bóka storno flutningsbókinni fæ rslubókar 
bakfæ rð fæ rsla sem bókuð er ranglega. Einnig er hæ gt að afrita 
fæ rslubæ kur með handvirkt í leiðrétta bókaða magnið í Birgð abó k 
skjámynd. Til að leiðrétta villu í storno fæ rslubók eftir bókun hennar er 
hæ gt að búa til - í - storno storno fæ rslubók til að snúa við storno 
bókarfæ rsla með aðgerðinni afrita aðgerð. 

 

Skatthlutfall viðbæ tur fyrir rússland hæ gt er að fæ ra inn vsk - taxta sem innihalda fimm aukastafir sem 

á reikna söluskattsupphæ ðar. Þegar er prentað facture og 

reikningsfæ ra er skatthlutfallið verð i að vera taldar með í samræ mi við 

rússneska lögum. í skýrslunni, skatthlutfallið  er aðeins birt með 

marktæ kir tö lustafir. 

 

deferrals fyrir frádrátt vsk fyrir frádrátt vsk deferrals er hæ gt að reikna vsk í proportionately 

endurgreiðslur deferral upphæ ð fyrir factures sem tengjast 

innkaupapöntuninni á þ jónustu, rekstrarkostnað eða öðrum búnaður 

sem eru commodities sem gert ráð deferrals. Hæ gt er að nota 

Fjá rhagsfæ ribreytur og skjámynd Fæ ribreytur við skiptaskulda 

skjámynd til að virkja fyrir frádrátt vsk. deferrals Velja verður Flokka 

eftir lotukenni í fæ ribreyta Fæ ribreytur við skiptaskulda 

skjámynd. Ef tilgreint er að vsk - mó tlykill fyrir að ferð  deferrals 

fæ ribreyta í fjá rhagsfæ ribreytur skjámynd til að í hlutfalli er vsk - 

endurgreiðsla er reiknaður í proportionately deferral upphæ ð. Einnig 

þarf að stofna deferrals með því að nota Deferrals stofna skjámynd. 

Fyrir hverja deferral þarf að tilgreina í hlutfalli vsk - endurgreið a 

að ferð  í Deferrals skjámynd.  

 

við lok hvers skattskýrsla tímabili verður að loka vsk - mótteknar á því 

tímabili með því að nota vsk á innleið vinnslu þar. bók innkaupin Þegar 

vinnslu á vsk á innleið fyrir skrift - eÐ a afskráningu deferrals er hæ gt 

að velja factures og gangið ú r skugga um að reiknaður lokað og 

unblocked. vsk - upphæ ð facture Skrifað sem sléttunarupphæ ðin er 

unblocked og hæ gt er að bóka. Eftirstandandi facture upphæ ð sé 

læ stur og bókun þess hefur verið frestað.  

 

Hafi verið losuð er afskrifuð eða deferral er hæ gt að bakfæ ra fæ rsluna 

í fæ rslubókina til að hæ tta við uppfæ rsla eÐ a afskráningu ef þú  hefur 

ekki enn innkaupa lokað bók fyrir viðeigandi tímabil. 

 

Bókhalds og kostnaðarú treikningnum 

í fyrir - afurðir og gallað afurð ir 

í samræ mi við því rússneska verða fyrirtæ ki að reikna út kostnað við 

fyrir - afurð ir og gallað afurðir sem mynduðust við mismunandi stigum 

framleiðslu. Með því að - afurðir og gallað afurðir eru skráðar 

í tilteknum fjárhagslykla. Þess vegna er hæ gt að ákvarða kostnað 

á ýmsum fyrir - afurð ir og meta ástæ ður fyrir minnka aðal framleiðslu 

á vöru. Gallaðra afurðir geta annað hvort að senda vegna eða 

endurvinna afskrifuð til að sem rýrnun. birgðatap Hæ gt er að gera 

eftirfarandi: 

 

 Skilgreina ýmsar tegundir stað - afurðir og gallaðra vara. 

 Með því að nota - innhreyfingarskjal fæ rslubók til að skrá og 

lykli fyrir með því að - afurð ir og gallaðra vara. 

 úthluta framleiðslukostnaður á milli mismunandi fyrir - vörur. 

 Reikna ú t kostnað við verk í vinnslu (vÍv) og. 
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Rekja birgðastöðu velta Hæ gt er að keyra Velta birgð astö ð u skýrslu til að staðfesta magnið, 

tekjur, notkun og sem lager staða í vöruhúsi byggðar á víddum eins 

og svæ ði, vöruhúsa, fjárhagur eða. fjárhagsvíddir Hæ gt er að mynda 

þessa skýrslu reglulega – til dæ mis við lok fjárhagstímabils, áður en 

birgðakostnað endurútreikning eða lokun birgða. Einnig er hæ gt að 

mynda með birgðafæ rslur með Innkeypt, Mó ttekið , Selt Eða sent 

stöðu. Vöruna samtals er heildarupphæ ð birgðafæ rslur og 

birgðafæ rslum leiðréttingar fyrir ö ll vöruhús fyrir þá vöru við því 

tímabili. 

 

Mynda Vsk - ský rslu Skýrslugerð. xls 

og. xml - snið 

í samræ mi við fleiri en eitt því rússneska í hluta Vsk - ský rslu 

skýrslan voru uppfæ rðar. Fyrirtæ ki sýni Vsk - ský rslu í uppfæ rt og 

skýrslan til skattayfirvalda. Vsk - ský rslu skýrslu má mynduð í bæ ði. 

xls og. xml - snið i. 

 

Skattskráningarnúmer hafa verið 

skilgreindar fyrir að ila skrárinnar 

aðsetursfæ rslum 

, í Microsoft Dynamics AX 2012 R 2, skattskráningarnúmer eru ekki 

lengur skilgreind í fyrirtæ kinu eða. á fæ rslustigi aðila Þess í stað er 

hæ gt að skilgreina skattskráningarnúmer í aðilann' s aðalaðsetur 

fæ rslu.  

 

Breytingar á land skattskýrslu Sniðmát fyrir land skattskýrslu í rússland hefur breyst.  

Breytingar á flutning skattskýrslu Sniðmát fyrir flutning skattskýrslu í rússland hefur breyst.  

 
Breytingar á eiginleika skattskýrslu Sniðmátið fyrir eiginleikann skattskýrslu í rússland hefur breyst.  

Breytingar á bókun í lagi vöruhús dual hæ gt er að framkvæ ma kostnaðarvirð i með því að nota bókhald 

skýrslugjaldmiðill. Einnig er hæ gt að framkvæ ma endurú treikninga 

eða birgðalokun eða leiðrétta lagerbirgð ir eða innhreyfingar birgða 

í skýrslugjaldmiðlinum til að myndað fæ rslur í fjárhagi. þessar fæ rslur 

nota dual vöruhús bókunarlag. Hæ gt er að bóka innkaupapantanir 

með birgðir forstillingu, birgðir eigandi, og tolla (skýrslu cargo GTD) 

birgðavíddir. Verður að setja upp dual vöruhús lagi fyrir bókun birgða 

uppgjör í aukagjaldmiðli. Leiðréttingarupphæ ðir í öðrum gjaldmiðli eru 

reiknaðar ú t frá leiðréttinguna upphæ ð í aðalgjaldmiðil og frá genginu 

sem sem voru virk þann fæ rsludagsetningar.  

 

Rafræ na skýrslugerð Hæ gt er að setja upp fjárhagslegar skýrslu ú tliti sniðmát skjals, og 

þeirri með því að nota requisites fjárhagsskýrslunum myndarinn fyrir 

rafræ nar skýrslugerð. 

 

Prentstjórnun fyrir farmbréf hæ gt er að nota prentstjórnunarkerfið fyrir hleðslulista, 

aðalfarmbréfið. skjöl og flutning Hæ gt er að prenta skýrslur um 

farmbréf í Microsoft Excel og í staðlaðri SSRS - skýrslu. Einnig er hæ gt 

að prenta ú t flutningsskjal, svo sem vinnslu miða eða flutningar 

reiknings í Excel snið i.  

 

Valkost til að nota flutningi kostnaðarlykill 

við bókun innkaupareikningi 

hæ gt er að nota innkaupaútgjöld afurðar lykils til að bóka 

innkaupareikning áður en dagsetningu skjals fyrir lánardrottin 

reikninga hefur verið stillt. Þannig er hæ gt að velja mismunandi 

dagsetningar við stöðu lánardrottins og birgðabókun. 

 

Flytja ú t ógreidda taka með í factures 

rússneska sölubæ kur 

Til að vinna bókargerðir virð isaukaskattsins (vsk), Hæ gt er að hafa 

í factures flytja ú t ógreidda sölubókar vsk - ú tleið þegar vinnslu. 
 

Bæ ta við getuna til að setja upp sjálfgefin 

birgðir forstillingu fyrir smásölufæ rslur 

í rússland 

þessa aðgerð bæ tir setja til að hjálpa til að velja birgðir forstillingu 

sem verða jafnaðar við sjálfgefinn í sölupantanir sem eru settar upp af 

Microsoft Dynamics AX for Retail. fæ rslur sölustaðar Sjálfgefna birgð ir 

forstillingu sem er ú thlutað á vöruhúsið til retail store er einnig notað 

til að rekja birgðahreyfingar þegar yfirlit smásölu er reiknaður og 

bókaður. 
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Bæ ta við hæ fni til að uppfæ ra sjálfvirkt 

factures fyrir sölureikninga í rússland 

Þessi aðgerð gerir það mögulegt að setja Retail fæ ribreytur þannig að 

facture uppfæ rð sjálfvirkt þegar sölureikningurinn er bókuð um leið og 

yfirlit smásölu er bókuð. 

 

 

 

Landsbundnar að gerð ir fyrir spá n 

Landsbundnar að gerð ir fyrir spá n 

Hvað a eftir verklagsreglum 
við komandi ný ja fyrirsö gn 

Hvað a eftir verklagsreglum við komandi ný tt uppgjö r 

Taka með greiðslu í sem er tekið á móti 

í reikningsári í spæ nskrar skattskýrslu 

347 skýrslu. 

Hæ gt er að hafa greiðslu í sem er tekið á móti í reikningsári 

í spæ nskrar skattskýrslu 347 skýrslu. 

Reikna gjalddaga reikninga á grundvelli 

gjalddaga mörkum, og 

í afhendingardagsetningum á vörur eða 

þjónustu fyrir spán. 

Gjalddaga fyrir sölu, innkaupa -, og verkreikninga eru reiknaðar ú t frá 

gjalddagamörk, og í afhendingar - eða móttökudagsetningar vara eða 

þjónustu. 

Kvaðning greiðslu Kvaðning greiðslu aðgerðir hefur verið uppfæ rðir þannig að þeir eru 

með textareikninga. 

 


