
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Funktsioone lisada protsessi 

tootmine tootmise ja 

logistika Microsoft 

Dynamics® AX 2012 R2 
 

 
See dokument on masintõlgitud ilma inimese sekkumiseta. Seda pakutakse 

kujul „nagu on” ja selle veatus pole tagatud. Tekst võib sisaldada sõnavaralisi, 
lauseehituslikke või grammatilisi vigu. Microsoft ei vastuta mingite 
ebatäpsuste, tõrgete ega kahjude eest, mis tulevad selle dokumendi 
valest tõlgendamisest või selle kasutamisest. 

 

 

Kuupäev: märts 14, 2013 
 

Hoiatus: 

Selles dokumendis sisalduvat teavet on muutuda ilma ette 

teatamata. 
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FUNKTSIOONE LISADA PROTSESSI TOOTMINE TOOTMISE JA LOGISTIKA MICROSOFT DYNAMICS® AX 2012 R2 
 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2, protsessi tootmine tootmise ja logistika on täiustatud uute 
funktsioonidega.  

Lõpetamata toodangu tootmise ja logistika pakub funktsioone, et aidata neil kemikaalide tootjad 
kontrolli ja maksimeerida varade, minimeerida tegevuskulusid ja jälgida tellimusi, tootmise, 

varude ja jaotamise otsuste mõju. Need funktsioonid pakuvad protsessi ja hübriid tootjate lahendusi, 
mis käsitlevad tootmis- ja. Funktsioonid pakuvad tootjad ka integreeritud funktsioonid planeerimise 

ja haldamise tootmise, levitamise, hangete ja finantsarvestusega. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Ei 

Muud tootevaldkonna mõjutatud Lao ja lao juhtimise, tootmisohje, 
koondplaneerimise, toote info haldamise, 

riigihangete ja hankimine 

Sidusrühmade Äriotsuste tegijad 

Rakendamise meeskonna liikmed 

Tarkvaratoode/arendajad 

Partnerid 

 

Uued funktsioonid 

 Kangus haldamine – saate potentsi juhtimise määratleda üksuse konkreetse kontsentratsioon 
aktiivne koostisosa, korrigeerib koguse materjali, mis on vajalik kauba tootmiseks, arvutada 
rahasumma, mis makstakse hankija kauba ja valige valemi rea tüüp koostisosa. 

 Partii tasakaalustamise potentsi valemite – saate lisada baasi varude partii atribuudi tegeliku 

väärtuse ostutellimuse registreeritud varude partiid. 

 Ostu hinna aluseks tegelik kangus – saate seadistada on partii atribuut põhineva 

hinnakujunduse potentsi üksuse valemit. Saate määratleda teatud üksused, millel saab 
arveldada põhineb materjali, mis on saadud tegelik kangus. 
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 Palju pärand – üksuse saab konfigureerida nii, et selle partii omadused ja säilimisaeg teavet 
uuendatakse põhineb koostisosad valem, mida kasutatakse kauba tootmiseks. Säilivusaeg 

pärandi abil saate määratleda kaupu nii, et varude partii koos hilisema säilivusaeg kuupäeva 
uuendatud või pärimise teel omaduste Lõpetatud kaubad. Partii atribuutidele, saate määratleda 

lõpetatud kaupu ja nende koostisosade omaduste ja saate valida, millised koostisosad edasi 
mööda omadusi või atribuudi väärtused viimistletud üksused. Võite valida ka ole kaas sama 

säilivusaeg ja partii atribuute värskendada. 

 Partii tellimuse järjestuse – toote järjestuse saate määratleda ühe või mitme järjestusi, on 
määratud erinevate üksuste. Toote järjestuse pakub meetod sorteerimine tootmise vajalik 

selleks, et ülemineku korda automaatselt vähendada tootmist. 

 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

Mida teha? Microsoft 
Dynamics AX-i 2009 

Microsoft 
Dynamics AX-i 2012 

Miks on see oluline? 

Luua ja potentsi kauba 
ostutellimuse 
sisestamine. 

Pole saadaval Saate määratleda 
teatud üksused, millel 
arveldatakse põhineb 

materjali, mis on 
saadud tegelik kangus. 

Võimaldab teil osta 
kaupu potentsi. 

Numbriseeria plaanitud 
tellimuste partii. 

Pole saadaval Et kavandatud partii 
tellimuste toodetud ja 
planeeritud vahendeid, 

mis on kitsaskohad 
saab jada. 

Tagab töö paindlikkuse 
partii plaanitud 
tellimuste planeerimine. 

Saate määratleda 

Vormel koostis 

säilivusaeg pärand. 

Pole saadaval Head kaubad saate 

määratleda nii, et nad 

oleksid värskendatud 
teave varude partiid. 

See teave sisaldab 
varem säilivusaeg 
kuupäevad ja parim 

enne kuupäeva. 

Teave säilivusaeg 

kiiresti riknevate 

kaupade haldamiseks. 

Määratleda ja 
aktiveerida Vormel 

koostis partii atribuut 
pärand. 

Pole saadaval Saate valida, millise 
toote omaduste või 

atribuutide väärtused 
on pärimise teel 
lõpetatud hea kauba. 

Lihtsustab lõpetatud 
kauba omaduste 

määratlemine. 

Määratleda 
atribuut põhineva 

hinnakujunduse 
potentsi kaubale. 

Pole saadaval Saate luua unikaalne 
valem, mis määratleb, 

kuidas tuleks arvutada 
ostuhinna potentsi 
üksuse. 

Lihtsustab potentsi 
kauba hinna 

arvutamisel. 

Kasutage partii 
tasakaalustamise.  

Pole saadaval Saate valida lao 
partiide toimeainete 
suhtes, mis põhineb 

nende praegune 
tugevust. Partii 
tellimuse ning 

koostisained vaja 

laokogus on arvutatud 
automaatselt. 

Lihtsustab kontrolli 
üle valitud tootmise 
potentsi. 
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Lisateave 

Protsessi tootmine tootmise ja logistika Microsoft Dynamics AX-i 2012 eripära kohta lisateabe 
saamiseks vaadake teemat: 

 TechNet Raamatukogu süsteemi administraatorid 

 AX Developer Center MSDN-i saidil 

 TechNeti teeki, et rakenduse kasutajad 

Võite kasutada ka Veebiotsing vahend otsida Microsoft Dynamics AX-i 2012 sisu. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=214390
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110356
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=214391
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=194311&orgi=whatsnew6
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Selles dokumendis sisalduv teave tähistab praeguse vaate Microsoft Corporationi küsimustes avaldamiskuupäeva avaldamise 
kuupäevast arvates. Kuna Microsoft peab reageerima muutuvatele turutingimustele, seda ei tohi tõlgendada Microsofti-poolse 
kohustusena olevat ning Microsoft ei saa garanteerida mis tahes pärast avaldamist esitatud andmete õigsust. 

 

Käesolevas valges raamatus on ainult informatiivsel eesmärgil. Microsoft ei anna mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, 
selle dokumendi. 

 

Kõigi kohaldatavate autorikaitsealaste õigusaktide järgimine on kasutaja kohustus. Piiramata autoriõigusega kaitstud õigusi, ühtegi 
selle dokumendi osa võib reprodutseerida, salvestada või ülekanne süsteemi või mis tahes vormis ega vahenditega (elektrooniline, 
mehaaniliselt, fotokoopiana, salvestamise või muul viisil) ega mitte mingil otstarbel edasi anda ilma Microsoft Corporationi 
selgesõnalise kirjaliku loata. 

 

Microsoftil võib olla patente, patendi rakendusi, kaubamärke, autoriõiguseid või muid õiguseid intellektuaalsele varale, mis katavad 
atntud dokumendi valdkonna. Välja arvatud juhtudel, kui Microsoft on andnud selgesõnalise kirjaliku litsentsilepingu, ei anna antud 
dokument teile nende patentide, kaubamärkide, autoriõiguste või muu intellektuaalse vara litsentsi. 

 

© 2013, Microsoft Corporation. Kõik õigused kaitstud. 

 

Microsoft ja Microsoft Dynamics AX-is on Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides Microsoft Corporationi kaubamärgid või 
registreeritud kaubamärgid. 

 


