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See dokument on masintõlgitud ilma inimese sekkumiseta. Seda pakutakse 
kujul „nagu on” ja selle veatus pole tagatud. Tekst võib sisaldada 
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valest tõlgendamisest või selle kasutamisest. 

 

 
Hoiatus: 
Käesolev juhend annab teavet, mis rakendub Microsoft Dynamics AX-i 2012 

ja Microsoft Dynamics AX-i 2012 funktsioonipaketi. 
Juhend viitab ka Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 muutused. See sisu on 
esialgne ning võib oluliselt muuta enne lõpliku kaubik vabastamist selles 

kirjeldatud tarkvara. 
 

Märkus: teavet käesolevas juhendis rakendub ainult Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2 rajatiste ja mõned teave kehtib ainult Microsoft 
Dynamics AX-i 2012 või Microsoft Dynamics AX-i 2012 funktsioonipaketi. 

 
Käesolevas juhendis ei ole märgitud teisiti, kehtib kogu sisu Microsoft 
Dynamics AX-i 2012, Microsoft Dynamics AX-i 2012 Feature Pack ja Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 R2. 
 

Selles dokumendis sisalduvat teavet on muutuda ilma ette teatamata. 
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Sissejuhatus 

Käesolevas dokumendis sätestatakse uued ja muudetud funktsioonid Kokkuvõte Microsoft  

Dynamics® AX 2012, kaasa arvatud Microsoft Dynamics AX-i 2012 Feature Pack ja Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2. See sisaldab ka aegunud funktsiooni teatised funktsioone, mis on kavas 
eemaldada Microsoft Dynamics AX-i 2012 või tulevastes versioonides. Microsoft Dynamics AX-i või 

muu äritegevuse juhtimise tarkvara tundmine on võetud.  

Abstraktne 

Microsoft Dynamics AX 2012 tutvustab mitmeid uusi funktsioone ja tehnoloogiad, mis ei olnud 
saadaval varasemad versioonid. Lisaks värskendada Microsoft Dynamics AX-i 2012 muudatused 
mitmed olemasolevad funktsioonid ja tehnoloogiad oluliselt aidata süsteemi turvalisuse, kasutajate 

tootlikkust suurendada ja vähendada üldhalduskulusid. Käesolevas dokumendis kirjeldatakse uued ja 
muudetud funktsioonid Microsoft Dynamics AX-i 2012. See hõlmab ka aegunud funktsiooni teatised 
funktsioone, mis on kavas eemaldada Microsoft Dynamics AX-i 2012 või tulevastes versioonides. 

Dokumendi struktuuri 

Dokument sisaldab järgmisi jaotisi: 

Sissejuhatus 

Sissejuhatuses antakse ülevaade dokumendi. 

Toodet hõlmavaid funktsioone 

Toodet hõlmavaid funktsioone jaotise teemades kirjeldatakse rakenduse muudatused, mis on 
laiaulatusliku mõju kogu Microsoft Dynamics AX-i 2012. Neid teemasid võrrelda, seevastu ja selgitada 

erinevusi käitumine Microsoft Dynamics AX-i 2009 ja Microsoft Dynamics AX-i 2012.  

Aegunud funktsioonide  

Teemadest iganenud funktsioonid jaotises üksikasjad funktsioonid, see versioon taotlus on 
eemaldatud, või mis on planeeritud eemaldamine hilisemate versioonidega. 

Liide 

Liites annab funktsiooni muutusi, mis ei ole toote kogu mõju kokkuvõtvat teavet tabeli kujul.  

Tagasiside 

Saada kommentaarid selle dokumendi sisu Microsoft Dynamics AX-i sisu avaldamise 
meeskond: adocs@microsoft.com 

Lisateave 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat: 

 
 TechNeti teeki, et süsteemi administraatorid 

 AX Developer Center MSDN-i saidil 

 TechNeti teeki, et rakenduse kasutajad 

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

mailto:adocs@Microsoft.com
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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Toodet hõlmavaid funktsioone 

Toodet hõlmavaid funktsioone on funktsioone, mis, kuigi nad võivad keskendunud eriline piirkonnas, 

on üldine mõju Microsoft Dynamics AX-i 2012. Toote kogu funktsioon võib olemasoleva funktsiooni, 
mis on olulisel määral ümbertöötatud alates Microsoft Dynamics AX-i 2009 või see võib olla uue 
funktsiooni või funktsioonide komplekt, mis on lisatud Microsoft Dynamics AX-i olemasoleva 

funktsionaalsuse. Mõnedel juhtudel toote kogu funktsioon asendab olemasoleva hulk funktsioone.  
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Andmebaas muutused: suhete tabelis 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, võiks läbi Laiendatud andmetüüpe (EDTs) määratletud tabeli seoseid. 

Microsoft Dynamics AX-i 2012, määratletakse iga tabeli rakendusobjektide puu (AOT) sõlme suhete all 
tabeliseoseid. Iga suhe on atribuudid, mida saate seadistada aknas Atribuudid. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Jah 

Funktsioon valdkondadega Kõik 

Sidusrühmade Tehniliste otsuste tegijatele 

Sõltumatu tarkvara müüjad (tarkvaratoode) / 

arendajad 

Partnerid 

Uued funktsioonid 

Uus formaat võimaldab rikas metaandmed talletatakse teavet iga tabeli seos. Metaandmeid saab 

võimendatud kogu taotlus suurenenud funktsionaalsuse. Näide. 

 Süsteem talletab Microsoft Dynamics AX-i 2012, arvutite iga suhe. Vahendeid, et luua 
andmebaasi üksuse suhe diagrammid Microsoft® Visio® 2010 saate lugeda arvutite andmete 

diagrammi õigesti juhtida. 

 Uus UnitOfWork klass lihtsustab tehingu puhul, mis on määratletud tabeli sõlm suhete 
juhtimine. Siiski ei saa UnitOfWork klassi võimendada suhteid, mis on määratletud 
EDTs kaudu. 

Erikaalutlused 

 Microsoft Dynamics AX-i 2012, suhteid saab enam luua läbi EDTs. 

 Microsoft Dynamics AX 2012 tööd jätkata pärand kohandatud tabeli seosed, mis on 

määratletud EDTs kaudu.  

Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

Tabeliseoseid on määratletud uus nii Microsoft Dynamics AX-i 2012. 
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AOT tabeli seosed 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 
Miks on see oluline? 

Tabeli seos 

määratlemiseks 

kasutatakse AOT-s. 

Tabeliseoseid on 

määratletud ainult läbi 

EDTs. See oli probleem, 

kui tabelite vahel on vaja 

mitme suhete või kui 

suhetega seotud 

komposiit võtmed.  

EDT tabeliseoseid on 

tunnustatud, kuid suhted 

on määratletud suhete 

sõlme hotellile tabeli all. 

Suhe metaandmete saab 

salvestada, mis lihtsustab 

muu süsteemi funktsioone 

ja edasist kasvu. 

Automaatselt asuda 

tabeli seosed AOT-s. 

Pole saadaval Tööriist on ette nähtud 

pärand tabeliseoseid EDT 

sõlmede teisendamiseks 

tabelis sõlmed AOT-s. 

See automaatika võib 

säästa aega arendaja ja 

vähendab vigade 

tõenäosus. 

Lisateave 

Tabeli seoste kohta lisateabe saamiseks vaadake selle EDT suhete migratsiooni tööriist MSDN-i 
teemal. 

  

http://msdn.microsoft.com/Library/da71a84d-1414-47ce-91d7-773f4a0d29bc%20(AX.60)%20.aspx
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Andmebaasi muudatused: tabel pärand 

Objekt-orienteeritud programmeerimine keeles, nagu C# ja c + +, toetab pärandi suhted klasside 

vahel. Tuletatud klassi pärib oma baasi klassis välju ja meetodeid. Microsoft Dynamics AX-i 2012 
toetab samalaadse pärimise tabelitevaheliste rakendusobjektide puu (AOT). 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Jah 

Funktsioon valdkondadega Kõik, eriti need, mis päringu tabeleid, mis on seotud 
pärandi suhted 

Sidusrühmade Tehniliste otsuste tegijatele 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

Uued funktsioonid 

Tabeli pärandi hõlbustab kohandatud laiendused parem kui traditsiooniline välisriigi võti suhteid ei. 

Tabeli pärandi pakub rikkalikku tüüpi metaandmeid, mis kirjeldab tabelite vahelised seosed. 

Tööriistade abil saate metaandmed annavad parema funktsionaalsusega. 

Erikaalutlused 

Järgnevalt mõned baasi tabelitest, mis on seotud pärandi suhteid:  

 AgreementHeader 

 AgreementLine 

 BankLC 

 BankLCLine 

 CaseDetailBase 

 CatProductReference 

 DirPartyTable 

 EcoResProduct 

 HRPDefaultLimit 

 IntercompanyActionPolicy 

 VendRequest 

Pärandi tabelite vahelised seosed, sest mõned väljad Microsoft Dynamics AX-i 2009 on viidud 

erinevate tabelite Microsoft Dynamics AX-i 2012. Mõned vanemad kohandatud päringud võib tekkida 
vajadus uuendada. See nõuab versiooniuuenduse-eelne töö sama hulk mis tahes tabeli skeemi muuta. 
Mõnel juhul võib vähendada suurus X ++ SQL Select lause ja avaldus võib saada lihtsam. 

Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

Taotluse andmete raames on muutunud Microsoft Dynamics AX-i 2009. Microsoft Dynamics AX-i 2012 

muudatused on järgmised: 

 AOT kavandielementide aeg 

 Päringu arengu aspektid 
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AOT kavandielementide aeg 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Pildista rikas 

metaandmeid tabelite 

vahelised seosed. 

Välisriigi olulised seosed 

toetasid. Pärandi 

Tabelitevaheliste seoste 

haldamist ainult 

kohandatud koodi abil. 

Pärandi tabelite vahelisi 

seoseid saab vastu 

võtta ja kirjeldatud 

tabeli atribuutide 

seadmist. 

Arendajad võivad 

paremini väljendada 

teatavate üksuste 

vahelisi seoseid. 

 

Päringu arengu aspektid 

Mida teha? Microsoft  
Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 
oluline? 

Juurdepääs väljad 

tabelitest koos lihtsama 

koodi. 

Päring võib kasutada 

saada vanem tabeli 

väljad liitudes 

välisvõtme seosega. 

Päringut saate kasutada 

pärandi suhe, saada 

vanem tabeli väljad 

liitumata. 

X ++ SQL kood ja AOT 

päringute aega vähem 

arendaja luua ja 

säilitada. 
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Andmebaasi muudatused: jäävad passiivsete tabelite äärised 

Mõnikord desaktiveerimine konfiguratsioonivõti mõjutab Microsoft Dynamics AX-i tabelis. Microsoft 

Dynamics AX-i 2009 ja varasemates versioonides, on seostatud tabel eemaldatud aluseks Microsoft® 
SQL server® andmebaasi. Hiljem, kui päringuid olid tabelis, sõnumid olid kuvata. 

Microsoft Dynamics AX-i 2012, seotud tabelid ei eemaldata andmebaasi. Selle asemel, tabelid on välja 
lülitada süsteemi, mis tähendab, et neid koheldakse kui tühjad lauad. Siiski välja tabelid ja nende 

andmed on veel saadaval aluseks olevas andmebaasis.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Jah 

Funktsioon valdkondadega Kõik, eriti toiminguid, mis annab SQL päringuid 

Microsoft Dynamics AX-i väljaspool 

Sidusrühmade Tehniliste otsuste tegijatele 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

 

Uued funktsioonid 

Tabelid, mis on deaktiveeritud konfiguratsioonivõtmega nüüd jääb kättesaadavaks välise SQL 

päringuid, mis võib olla praktilist kasu, sõltuvalt pidev andmete muudatusi, mis tuleb teha, et lauad. 

Erikaalutlused 

Süsteemi administraatorid, kes väljalülitamiseks konfiguratsioonivõti peab teavitama kasutajaid, kes 
väljastada välised SQL päringuid, et välja tabelite andmeid enam ei värskendata ning nende tabelite 
andmed vananevad. Kui konfiguratsioonivõti on välja lülitatud, kuvatakse välise SQL päringuid enam 

sõnumeid.  

Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

Desaktiveeritud konfiguratsioonivõtmete mõju tabelid on muutunud Microsoft Dynamics AX-i 2009. 
Microsoft Dynamics AX-i 2012 muudatused on järgmised:  

 SQL-päringute passiivsete tabelite äärised 

SQL serveri päringud passiivsete tabelite äärised  

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Käivitada päringuid 

passiivsete tabelite 

äärised rakenduses 

Microsoft Dynamics AX. 

Päringut ei saanud ja 

olid sõnumeid kuvada.  

Passiivsete tabelite 

äärised päringud edasi 

töötama, kuid 

passiivsete tabelite 

andmeid ei arvestata. 

Päringuid SQL tabeleid 

ikka funktsiooni. 

Välise päringuid 

käivitada tabelid 

Microsoft  

Dynamics AX-ist. 

Päringut ei saanud ja 

olid sõnumeid kuvada. 

Passiivsete tabelite 

äärised päringud edasi 

töötama, kuid 

passiivsete tabelite 

andmed on aegunud. 

SQL Serveri andmebaasi 

päringuid ikka 

funktsiooni. 
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Kommertsi valdkonna teenuseid Microsoft Dynamics ERP 

Kommertsi valdkonna teenuseid Microsoft Dynamics® ERP pakub Microsoft Dynamics AX-i 2012 ja 

organisatsiooni online müügikanalite. Integreeritud protsessis ette toodete online kauplustes või 
olemasoleva Microsoft Dynamics AX-i täitmise protsessi tagasi online turud marsruudi online müügi- 
ja ostutellimustele. Ettevõtted võivad lisaks kasutada kaubanduse teenuseid integreerida oma 

olemasolevaid online müügikanali Microsoft Dynamics AX-i 2012.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Valikuline. Te võib või ei tohi kasutada neid funktsioone, 
sõltuvalt sellest, kuidas sa jooksed oma äri. 

Funktsioon valdkondadega Müük ja turundus 

Tooteteabe haldus 

Sidusrühmade Äriotsuste tegijad 

Tehniliste otsuste tegijatele 

Rakendamise meeskonna liikmed 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

Uued funktsioonid 

Edusamme on tehtud kaubanduse teenuseid veelgi integreerida Microsoft Dynamics AX-i 2012. 

Varem kaubanduse teenuseid oli paigaldatud osana jaemüük peakorteri Microsoft Dynamics AX-i 2009 
jaemüük. 

 
Võrdlus koos Dynamics AX-i 2009 
Muudatused Microsoft Dynamics AX-i 2012 toetab järgmist: 

 Kaubanduse teenuste integreerimine 

Kaubanduse teenuste integreerimine 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Kommertsi valdkonna 

teenuseid Microsoft 

Dynamics ERP abil saate 

integreerida Microsoft 

Dynamics AX-i oma 

online müügikanalite 

kaudu. 

Kaubandusteenuseid 

puudusid ainult 

jaemüügi peakorter 

rakenduses Microsoft 

Dynamics AX 2009 

jaemüük. 

Pakub integreeritud 

protsessi marsruudi 

online-müük, tellimuste 

täitmise protsessi ja 

toodete online 

kauplustes. 

Nähakse ette tihedam 

integratsioon online 

kauplustes ja Microsoft 

Dynamics AX-i täitmise 

protsessi vahel. 
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Saite teenuseid Microsoft Dynamics ERP 

Saite teenuseid Microsoft Dynamics® ERP laiendab Microsoft Dynamics AX-i 2012 äriprotsesse ja 

veebis töövoogusid. See on Microsoft Dynamics majandustarkvara Lisamoodulid pluss teenuste 
strateegia oluline osa. See annab õiguse ärikasutajatele teha koostööd oma klientidele ja hankijatele 
ei või minimaalne IT-investeeringuks ja see võimaldab partneritega ehitada arenenud tarkvara ja 

teenuste lahendusi.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Valikuline. Te võib või ei tohi kasutada neid funktsioone, 
sõltuvalt sellest, kuidas sa jooksed oma äri. 

Funktsioon valdkondadega Avaleht 

Ostureskontro 

Müügireskontro  

Inimressursid 

Hange 

Tooteteabe haldus 

Müük ja turundus 

Teenusehaldus 

Organisatsiooni haldus 

Sidusrühmade Äriotsuste tegijad 

Tehniliste otsuste tegijatele 

Rakendamise meeskonna liikmed 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

Uued funktsioonid 

Saite teenuseid Microsoft Dynamics ERP pakub laiendatav metaandmete juhitud kahesuunaline 
turvalisteks andmeteks platvorm ühendab Dynamics AX-i 2012 ja Microsofti pilveteenuseid. Seda 
tasakaalustab ka saite teenuste metaandmetel põhinev esitluse platvorm neli out-of-box saidid 

lahendusi keskendunud tööstuse vertikaallahenduste laeva.  

Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 on tehtud muudatusi, mis toetavad: 

 Saidi integreerimiseks Microsoft Dynamics ERP teenused 

Teenuste integreerimise saidid 

Mida teha? Microsoft  
Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 
oluline? 

Kasutage Site Services 

andmete platvormi 

Microsofti pilveteenuste 

Microsoft Dynamics 

AX-i 2012.  

 Sätestatakse konkreetsed 

tööstuse vertikaallahenduste 

turvaline andmete platvormi 

ja neli out-of-the-box saidid 

lahendusi. 

Annab kasutajatele 

võimet luua 

ühendus Microsoft 

Dynamics AX-i 

Microsoft pilv 

teenustele. 
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Microsoft Dynamics ERP-i makseteenused 

Makseteenuste osutamist Microsoft Dynamics® ERP on makse kaart tööstus (PCI) sertifitseeritud tase 

1 makselüüs. See on Microsoft Dynamics majandustarkvara Lisamoodulid pluss teenuste strateegia 
oluline osa. See võimaldab Microsoft Dynamics AX 2012 vastu Maksekaartide — ja teie laos-kasutades 
Microsofti pilveteenuseid. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Valikuline. Te võib või ei tohi kasutada neid funktsioone, 
sõltuvalt sellest, kuidas sa jooksed oma äri. 

Funktsioon valdkondadega Müügireskontro  

Sidusrühmade Äriotsuste tegijad 

Tehniliste otsuste tegijatele 

Rakendamise meeskonna liikmed 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

Uued funktsioonid 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 on out-of-box toetust makse kaardi loa, arveldus, tühine ja 
tagasimaksed; aadressi kontrollimine; ja visiitkaart tase 2 ja 3 läbi makseteenuste osutamiseks. 

Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 on tehtud muudatusi, mis toetavad: 

 Makse teenuste integreerimine 

Makse teenuste integreerimine  

Mida teha? Microsoft  
Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 
oluline? 

Makseteenuste abil 

saate vastu võtta 

krediitkaardimakseid.  

Toetab krediidi-kaardi 

loa ja lahendamine. 

Toetab lisafunktsioone, 

toetuste, aadressil 

kontroll, tase 2 ja 3 

töötlemine ja tellimuste 

online makse 

kokkuleppe.  

Neid funktsioone saab 

vähendada makse 

töötlemise kulud, 

suurendada 

kasumimarginaali ning 

aidata positiivselt 

mõjutada kliendi 

alumine rida. 
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Kasutaja liides muutused 

Kasutajaliides koosneb funktsioonid ja käsud, mida saab valida suhelda tarkvara, saate sisestada ja 

vaadata andmeid ja isikupärastada vormid. Kasutajaliides on märkimisväärselt muutunud alates 
Microsoft Dynamics AX-i 2009.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Jah 

Funktsioon valdkondadega Kõik 

Sidusrühmade Äriotsuste tegijad 

Tehniliste otsuste tegijatele 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

 

Uued funktsioonid 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 kasutajaliides on puhtam, ühtsemaks ja lihtsalt kohandatud vorme ning 

eriülesannete. Saate olulist teavet lehel ühe keskse ja seotud informatsioon Kiirkaardid ja Kiirinfo, 
isegi siis, kui nendega seotud teavet ei kuvata praegusel kujul. See on lihtsam sorteerida ja 
isikupärastada kuvatavate andmete. 

Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

Kasutajaliides on märkimisväärselt muutunud alates Microsoft Dynamics AX-i 2009. Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 muudatused on järgmised: 

 Navigeerimine 

 Loendi leheküljed 

 Filtri funktsioonide 

 Järk-järgult avalikustamine vormid 

 vormid  

 Otsimine 

Navigeerimine 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Navigeerida intuitiivselt. Navigeerimisstruktuuri 

jagati moodulid. 

Navigeerimisstruktuuri 

jaguneb mooduleid, mis 

on rohkem kooskõlas 

disain. 

On lihtsam juurdepääs 

vajalikud vormid ja 

ülesannete täitmisel. 
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Loendi leheküljed 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Kasutage paani parem 

tegevus.  

Paani tegevus oli 

peaaegu eranditult 

navigatsiooni-põhise. 

Paani tegevus on nüüd 

toimingunuppe, et 

kasutaja abil saate luua 

ja muuta andmeid 

loendilehe lahkumata. 

Kasutajad saavad 

kiiresti leida ja muuta 

andmeid. 

Saate vaadata 

lisateavet valitud kirje 

nimekirja lehel 

loendilehe lahkumata. 

Ainult valitud kirje 

teavet kuvati 

eelvaatepaanil. 

Nii Kiirinfos kui ka 

eelvaatepaanil 

kuvatakse teave valitud 

kirje kohta.  

Kasutajad saavad 

vaadata kirje olulist 

lisateavet kapten 

salvestada vormi 

avamata. 

Vaata sõnumeid, selleks 

ettenähtud kohas. 

Sõnumite ilmus 

teabelogi vormis või 

eraldi dialoogiboksides. 

Kõik sõnumid, mis on 

seotud nimekirja lehe 

tõrge, hoiatus ja 

süsteemi seisundi 

sõnumeid, kuvatakse 

selleks ettenähtud 

kohas. 

Kasutajad saavad 

vaadata ja tegutseda 

ilma jättes vormi olulisi 

sõnumeid.  

Vormi teabe 

automaatne 

värskendamine. 

Andmeid oli tuleb käsitsi 

värskendada, ja vormid 

ei Kuva alati uusimat 

teavet. 

Andmeid 

värskendatakse 

automaatselt. 

Informatsiooni nimekiri 

lehekülgedel on alati 

ajakohane. 

Saate vaadata ka 

Kiirinfos seotud teavet. 

Kasutajad pidid 

lahkuma loendilehe või 

vormil vaadata oluline 

teave valitud kirje 

kohta. 

Kasutajad ei pea teise 

vaatamiseks avage 

vorm seotud teavet, mis 

on praeguse nimekirja 

lehel ei kuvata. 

Teave kuvatakse 

kiiresti.  

 

Filtri funktsioonide 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Sordi ja Filtreeri veergu, 

mis on kuvatud. 

Kasutajad ei saanud 

sortida või filtreerida 

kõik veerud, mis 

kuvatakse nimekiri 

lehekülgedel. 

Kasutajatel on võimalik 

järjestada ja kuvatakse 

iga veeru filtri või üle 

kõik veerud, mis 

kuvatakse filter. 

See on lihtsam sortida 

andmeid. 

Andmeid filtreerida, 

kasutades ühist keelt. 

Aknas Täpsem filter oli 

keeruline ja raske 

kasutada. 

Filtreerimine 

juhtelement kasutab 

lihtsas ja arusaadavas 

keeles ja struktuuri 

taotluste filtreerimise 

lihtsustamiseks. 

See on lihtsam sortida 

andmeid. 

Filtreerida üle kõik 

veerud. 

Andmete filtreerimiseks, 

kasutajate oli veerg, 

kus asus andmete 

väljaselgitamiseks. 

Andmed on filtreeritud, 

sõltumata sellest, see 

asub veeru. 

See on kiirem ja lihtsam 

leida andmeid. 
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vormid 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Saate vaadata 

üksikasjalikku teavet 

Kiirkaartide kohta. 

Kogu teave oli nähtav 

kogu aeg, mis täis 

tööruumi. 

Kasutajad saavad 

vaadata või suru kokku 

samal kujul olulist 

teavet. 

Tööruum on lihtsustatud 

ja sellega seotud teave 

on rühmitatud. 

Ära parem menüü 

välimus. 

Menüüd ei ole loetav või 

ei ole piisavalt ühiseid 

tegevusi.  

On järjepidev ja 

kergesti skannida. 

Menüü käsud on 

rühmitatud vastavalt 

kasutamine. 

Käsud kuvatud andmete 

sisestamiseks on 

lihtsustatud. 

Vaheldumisi päise 

vaadata ja reavaade 

keerukaid vorme. 

Päises olevat teavet 

kuvati vormi ülaosas ja 

real olevat teavet kuvati 

vormi allosas. 

Keerukaid vorme on 

päise vaade, kus saate 

vaadata või muuta 

päise seotud 

valdkondades ja et 

read, kus saate vaadata 

teavet valitud rea kohta 

ja ridade loend. 

Vormi päis ja real olevat 

teavet on kergem 

mõista ja kasutada. 

Saate vaadata ka 

Kiirinfos seotud teavet. 

Kasutajad pidid avada 

täiendavaid vorme 

saate vaadata valitud 

kirjega seotud infot. 

Teave, et praegusel 

kujul ei kuvata pääseb 

kiiresti, teise vormi 

avamata. 

Teave kuvatakse 

kiiresti.  

 

Otsimine 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Kasutage täiustatud 

otsinguvõimalusi. 

Otsi ei sisaldanud 

metaandmete ja 

olevatele kirjetele 

lisatud dokumente. 

Otsing hõlmab andmete 

ja metaandmete 

olevatele kirjetele 

lisatud dokumente. 

Seetõttu saavad 

kasutajad otsida 

andmeid kasutades 

ühise keele, näiteks 

„kliendi” või 

„rahavoogude aruanne,” 

või neid saab otsida 

konkreetseid andmeid, 

näiteks kliendi nimi, 

toote ID või 

telefoninumber. 

Otsing on lihtsamaks ja 

tõhusamaks.  

Kasutage täiustatud 

otsingukast.  

Otsinguvälja asus 

vormil, mis oli raske 

leida. Kasutajad võivad 

täpsustada küsimusi. 

Otsinguväli on 

silmapaistev osa 

kasutajaliides. 

Kasutajatele on mitmeid 

võimalusi, et aidata 

täiustada nende 

küsimustele. 

Kasutajad saavad leida 

kasti otsing ja 

täpsustada küsimusi, 

mis parandab Otsi 

tõhusust. 
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Täiendamine 

Microsoft Dynamics AX-i on mitmeid funktsioone, et aidata kliente ja partnereid valmistada ette 

järgmise versiooni Microsoft Dynamics AX-i uuendamine. Need võimalused on loodud lühendada 
uuendamise katsetsükli ja vähendada täiendamise kulud. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Jah 

Funktsioon valdkondadega Kõik 

Sidusrühmade Äriotsuste tegijad 

Tehniliste otsuste tegijatele 

Rakendamise meeskonna liikmed 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

 

Uued funktsioonid 

Mitmed vahendid on esitanud lihtsustamiseks versiooniks Microsoft Dynamics AX-i 2012. 

Täiendusnõustaja on tööriist analüüsib Microsoft Dynamics AX-i teemad, mis võib takistada teil 
täiendamine või mis võivad takistada Microsoft Dynamics AX-i rakenduste tööd korralikult pärast 

uuendamist. Pärast seda, kui on tuvastatud, saate need silumisel parem uuendamise skripti täitmise 
tööriistade abil. Pärast versiooniuuendust, andmete valideerimise protsessid annavad testimise 
informatsiooni katse vähendada käitatakse vaja enne Microsoft Dynamics AX-is on täielikult 

rakendatud. 

Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

Uuendamise protsess on märkimisväärselt muutunud alates Microsoft Dynamics AX-i 2009. Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 muudatused on järgmised: 

 Täiendusnõustaja 

 Versiooniuuenduse raames 

 Täiendusjärgne andmete valideerimine 
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Täiendusnõustaja 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Versiooniuuendusega 

seotud probleemid 

kindlaks enne 

täiendamist.  

 Microsoft Dynamics AX-i 

varasemate versioonide 

installitud 

komponentide 

analüüsitakse 

probleeme, mis võivad 

põhjustada täiendamise 

nurjumise. 

Versiooniuuenduse 

ühilduvuse failide 

ja protsesside 

kontrollitakse enne, 

kui kasutajad 

uuendada Microsoft 

Dynamics AX-i 2012.  

Täiendusnõustaja 

analüüsi viisardit 

käivitada. 

 Kasutajatele 

juhendatakse analüüsi 

käigus. 

Versiooniuuendusega 

seotud probleemid on 

tuvastatud.  

Saate vaadata 

versiooniuuendusega 

seotud probleemid.  

 Aruanne luuakse 

uuendamise analüüsi 

tulemused kuvatakse 

ja mida jälgib 

versiooniuuendusega 

seotud probleemid ja 

nende lahendamine. 

Käesolev aruanne on 

kasulik nii enne kui ka 

pärast uuendamist. 

Versiooniuuendusega 

seotud probleemid on 

kuvatud, enne kui 

probleemid tekivad.  

Määrata kindlaks 

versiooniuuendusega 

seotud probleemid. 

 Versiooniuuendusega 

seotud probleemid, 

lugege jooksul 

otsitakse. 

Kasutajad saavad 

kiiresti kindlaks määrata 

küsimused, pärast seda, 

kui nad on kindlaks 

tehtud. 

Versiooniuuenduse raames 

Mida teha? Microsoft  
Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 
oluline? 

Rakendada uuendada 

skripte meetod 

atribuudid abil. 

Kasutajad pidid pikk 

rida koodi järjestuse 

määramiseks ja 

uuendamise 

skriptitoimingut 

sõltuvus. 

Kasutatakse X ++ 

atribuudid ja 

eelmääratletud 

uuendamise skripte. 

Uuendamise skripte 

kodeerimine on 

lihtsustatud ja vead on 

vähenenud. 

Analüüsida sõltuvuste 

uuendamise skripte. 

Kasutajatele oli luua 

vahendeid uuendamise 

skriptide abil. See 

vajalik ulatuslik analüüs 

ja iteratsiooni 

andmesisestuse ja see 

oli aeganõudev ja 

kalduvus vigu. 

Automatiseeritud 

tööriistad on loodud 

selleks, et analüüsida 

uuendamise skripte. 

Uuendamise skripti 

sõltuvus on 

optimeeritud. 

Viisardi abil saate 

rakendada uuendada 

skripte.  

Kasutajad pidid aru 

nõuete määratlemist ja 

kasutamist erinevate 

rakenduse 

programmeerimise 

liideseid (API) 

rakendada uuendada 

skripte. 

Kuvatakse kõik skriptid, 

mis on seotud kindla 

tabeliga. 

Veebiarendajad saavad 

kasutada mall või 

viisard automaatselt 

uuendada skripti tabeli 

lisada. 

Uuendamise skript on 

intuitiivne. 
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Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Meetod atribuutide 

abil silu ja Paranda 

probleemid. 

Parameetrid ja tüüpi 

skripti eraldatud skripti 

keha, mistõttu on raske 

siluda ja skripti 

loogikast aru. 

Kasutatakse atribuudi-

põhine mudel, mis 

selgitab Andmeskripti 

loogika. 

See on lihtsam silu ja 

Paranda probleemid. 

Täiendusjärgne andmete valideerimine 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Pärast uuendamist 

saate kontrollida 

andmete õigsust.  

Ei ole testi skriptid ei 

esitatud. Kasutajatele 

tuli oma testide 

valideerimise kohta. 

Proovikivi tööriistad 

on sätestatud 

täiendusjärgselt 

andmeid kinnitama. 

Täiendusjärgsete 

andmete valideerimise 

protsess on 

standardiseeritud. 

Korraldamiseks ja 

filtreerimiseks katse 

juhtudel. 

Tavapäraseks osaks. Katse juhtudel võib 

korraldada ja filtreeritud 

moodulid, 

konfiguratsioonivõtmete 

ja funktsiooni 

kategooria. 

Parem katvus ja suunas 

andmete kontrollimiseks 

on olemas. 

Saate vaadata ja 

marginaalide 

proovikivi olek. 

Tavapäraseks osaks. Proovikivi olekuid saab 

kanda prioriteet või 

lõpetamist arenguga, 

nagu näiteks: 

 Alustamata 

 Pooleli 

 Ebaõnnestunud 

 Arvestatud 

Kasutajad saavad 

jälgida uuendamise 

kinnitamise käigust. 

 

Lisateave 

Täiendamise kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat: 

 Rakendamise plaanimise juhend 

 Tutvustus 

 Koodi ülevaade uuendada valge raamat 

 

   

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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Teenuste ja rakenduste integreerimise raamistik (AIF) 

Microsoft Dynamics AX-i 2012, teenuseid pakkuda esmaklassilist programmeerimismudelit 

integratsiooni ja võimaldavad Microsoft Dynamics AX-i paljastada oma funktsiooni abil Windows 
Communication Foundation-põhiste teenuste. 

Rakenduste integreerimise raamistiku (AIF), lisaks teenuseid, toetab töötlemise sissetulevate ja 
väljaminevate sõnumite, sõnumi transformatsioone ja väärtus look-ups. Koos teenuste ja AIF-i 

pakkuda programmeerimismudelit, tööriistad ja infrastruktuuri toetamisele sõnumi põhise rakenduse 
funktsionaalsust ja andmete integreerimiseks Microsoft Dynamics AX-i.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Ei ole vaja kohaldada selle suhtes tingimisi. Kui kasutate 

seda funktsiooni varasemas versioonis, see on tehtud 
olulisi muudatusi ja peab üle vaatama selle teema. 

Funktsioon valdkondadega Kõik 

Sidusrühmade Tehniliste otsuste tegijatele 

Rakendamise meeskonna liikmed 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

 

Uued funktsioonid 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 tutvustab integratsiooni sadamate teenuste ühtlustatud konfiguratsiooni 

ja nähakse ette programmitöö mudel, juurutamise ja haldamise valdkonnas olulist paranemist.  

Erikaalutlused 

Järgnevalt on oskusi ja teadmisi on vaja, et täielikult ära kasutada teenuste ja AIF-i: 

 Internet Information Services (IIS) haldamine, kui on kasutusele võetud IIS-i-põhise veebi 
teenuseid  

 Microsoft .NET raamistik, eriti Windows side fondi (WCF) 

 Integratsiooni mõisted, nagu ettevõtte rakenduste integratsioone (EAI), ettevõttelt ettevõttele 
(B2B) ja sünkroonse ja asünkroonse transpordi  

 Microsoft .NET Framework 4,0 ja ASP.net-i, kui teil kasutada IIS-i-põhise veebi teenuseid  

 Microsoft Message Queuing (MSMQ), kui kasutatakse  

Mõned Microsoft Dynamics AX-i komponendid, nagu Ettevõtteportaal Microsoft Dynamics AX-i ja 
töövoo, Microsoft Dynamics AX-i teenuseid tarbima. Mõni funktsioon, nagu importiva kataloogid ja 
saata dokumente elektrooniliselt, kasutab Microsoft Dynamics AX-i teenuseid. IIS-i veebiteenuste 

saate installida. Siiski, see on valikuline juhis. Rakendusobjekti serveri (AOS) on vaikimisi Microsoft 
Dynamics AX-i teenuseid teenuste masin.  
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Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

Teenused on märkimisväärselt muutunud alates Microsoft Dynamics AX-i 2009. Microsoft 
Dynamics AX-i 2012 muudatused on järgmised: 

 Lihtsustatud haldamise ja konfiguratsioon 

 Teenuste ja rakenduste integreerimise raamistik 

 Juurutamine 

 Turvalisus ja privaatsus 

 Tõrkeotsingu teenused 

 Veebiteenused 

 Microsoft Exceli integratsiooni 

 Andmete import ja eksport 

Lihtsustatud haldamise ja konfiguratsioon 

Mida teha? Microsoft  
Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 
oluline? 

Impordi ja ekspordi 

andmeid-XML 

formaadis. 

Ei toetata Arendajad saavad luua 

kohandatud 

teisenduste-XML 

andmete importimiseks 

ja muuta see 

vormingus, mida saab 

tarbida dokumendi  

AIF-teenustega. 

Veebiarendajad saavad 

kasutada XSLT-d muuta 

XML-failid või .NET 

binaarse-XML failid 

Microsoft Dynamics AX-i 

vormingusse 

teisendada.  

Andmete importimine 

välistest süsteemidest 

on lihtsustatud. 

Kasutage integratsiooni 

sadamate teenuste 

haldamiseks. 

AIF-i lõpp-punktide 

ja sellega seotud 

konfigureerimise 

vormide kasutati 

teenuste haldamiseks. 

Integratsiooni sadamate 

kasutatakse 

haldamiseks teenuste ja 

AIF-i teenuse rühmade 

kaudu. 

Teenuste ja AIF-i 

haldamine on 

lihtsustatud. 

Integratsiooni sadamate 

mõiste alumistele lõpp-

punktide ja sellega 

seotud vorme.  

Piirata teenuste 

kasutamine 

integreerimise sadama 

funktsioon nõuab 

konkreetsesse 

sadamasse. 

Konfiguratsioon oli 

konkreetne ettevõte. 

Konkreetse juriidilise 

isiku integratsiooni port 

võib olla piiratud, kuid 

iga organisatsiooni 

puhul unikaalne 

integratsiooni ei 

ole vaja.  

Teenuse 

konfiguratsiooni on 

lihtsustatud. 

Soovi korral saate 

konfigureerida andmete 

poliitika. 

Poliitikad oleksid 

kohustuslikud. 

Andmed on vabatahtlik. On lihtsustatud, lõpp-

punkti konfiguratsiooni. 
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Teenuste ja rakenduste integreerimise raamistik (AIF) 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Kasutada süsteemiteabe 

saamiseks süsteemi 

teenuseid. 

Ei toetata Metaandmete teenus 

toob metaandmete 

rakenduse objektid, nagu 

sildid, menüüd, tabelid ja 

teenuste eest. Andmete 

päring päringu teenuse 

saate ilma dokumendi 

teenuse kasutamise või 

luua kohandatud teenust. 

Saate otsida Microsoft 

Dynamics AX system 

ja teaduspõhiste 

andmete kogumid ja 

metaandmed. 

Kasutage Windows side 

fondi (WCF) adapter. 

WCF toetus oli piiratud. WCF toetus on 

laiendatud. MSMQ ja 

BizTalki adapterit on 

taunitud, kuna 

samaväärset 

funktsionaalsust on ette 

nähtud emakeelena WCF 

funktsionaalsust. 

Standard adapterite 

abil saate andmebaasi 

liides. 

Lisa lihtne objekti 

juurdepääsu protokoll 

(SOAP)-päiste teenuse 

käivitamisel. 

SEEP päise toetus oli 

piiratud. 

SOAP-päiste laiendati 

toetada täiendavate 

oluline päised. 

See on lihtsam 

andmete edastamiseks 

on võetud. 

Liides andmebaasi 

kergemini. 

Andmebaasi funktsioone 

ei toetatud. 

Toetatakse täiendavate 

andmebaasi funktsioone, 

sealhulgas:  

 Organisatsiooni mudel 

 Tabeli pärand 

 Kehtivuse algus 

tabelid 

 Välisriigi asendusvõtme 

laienemine 

See on lihtsam 

dokumendi- ja päring 

andmebaasi 

integreerida. 

Rühm seotud teenused. Nendega seotud 

teenuste rühmitamine 

ei toetatud. 

Saate teenuse rühmitus 

AOT-s rühma seotud 

teenuseid. 

See on lihtsam 

kasutada ja 

konkreetset 

integreerimise 

stsenaariume, nagu 

raha või soetada 

maksma teenuste 

juurutamine. 

Kasuta X ++ 

konteinerite tüübid ja 

tugevalt kirjutada X ++ 

kogud. 

Ei toetata Programmeerimise uus 

mudel võimaldab 

arendajatel kasutada 

X ++ konteinerite tüübid 

ja tugevalt tipitud X ++ 

kogusid andmeid 

lepingute kaudu. 

Arendaja tootlikkus. 

Kasutada ettevõtte 

tegevuse raames. 

Ettevõtte tegevuse 

raames toetati 

RunBase'i klassides, kus 

kasutajaliides, lepingud 

ja toimingud on 

määratletud samas 

klassis. 

Raamistik toetab 

eraldamine 

kasutajaliides, lepingud 

ja toimingud. Raames 

võimaldab äritegevust 

kulgema sünkroonselt või 

asünkroonselt ja pakub 

erinevaid meetodit 

kasutada äritegevuse.  

Arendajad on rohkem 

paindlikkust ja 

kontrolli.  
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Juurutamine  

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Vastuvõtva WCF 

teenused AOS-i kohta. 

Veebiteenuste tuli 

kasutada IIS-i kohta.  

AOS-i kohta hostitud 

teenused on 

kättesaadavad kasutaja 

ja rakenduse intranetis. 

Lihtsustatud teenuste 

kasutuselevõttu. 

IIS-i teenuseid 

kasutada. 

IIS-i server töödeldud 

tugiteenuse taotluse. 

IIS-i server suunab kõik 

teenusepakkujale AOS-

i, kus need töödeldakse.  

IIS-i serverid töötlemise 

vähendatakse ja 

suurendatakse 

tõhusust. 

Kõik dokumendi 

teenuste, sealhulgas 

kohandatud on ühe 

veebi teenuse mõiste 

keeles (WSDL) 

kasutamiseks. 

WSDL loodi eraldi iga 

teenuse puhul. 

Ühe WSDL on loodud 

kõik dokumendi 

teenused. 

Lihtsam on kasutada 

teenuseid ja arendajad 

saate uuesti kasutada 

andmetüüpide hulka 

kõik teenuste WSDL.  

Hallata mitut saite ja 

veebifarmide IIS Web 

juurutamise abil. 

Ei toetata IIS Web juurutamine 

tööriista abil saate 

hallata mitmes kohas. 

See on lihtsam hallata 

mitmes kohas. 

Võtta ära selle 

mastaapsuse ja 

teenuste kättesaadavus. 

Network Load Balancing 

(NLB) oli ette nähtud 

IIS-i serverid. 

NLB on ette nähtud  

IIS-i serverite ja  

AOS-i eksemplari. 

NLB klastri tuleb luua 

teenuseid AOS-i 

koormuse tasakaalus 

teenuste keskkonna 

loomiseks. 

AOS-i teenuseid NLB 

klastrite loomine  

 

Privaatsus/turvalisus  

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

WCF konfiguratsiooni 

tööriistade abil saate 

määratleda teenuse 

turvalisus. 

Ainult üks teenus võiks 

kasutusele võtta 

korraga. 

WCF kasutatakse 

teenuste turvalisuse 

haldamiseks. Saab 

kasutada rohkem kui 

ühte teenust. 

Turvalisuse juhtimise 

teenuste puhul on 

lihtsustatud. 
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Tõrkeotsingu teenused 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Teenuste ja AIF-i 

tasandil integratsiooni 

sadama tõrkeotsing. 

Tõrkeotsing tehtud 

teenuse tegevuse 

tasandil. 

Tõrkeotsing tasandil 

integratsiooni port on 

tehtud ja võib sisaldada 

mitut teenindusega 

seotud tegevuste 

asemel ühe teenuse 

toimimise. Suurte failide 

importimisel 

veakäsitlust pakub 

paindlikke võimalusi, 

nagu jätkata, peatada 

ja tagasipööramist. 

Tõrkeotsingu teenused 

on lihtsustatud. 

Andmete import ja eksport 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Protsessi lahtiselt 

impordi ja ekspordi 

andmeid. 

Ei toetata Raamistik on ette 

nähtud pakendamata 

impordi ja ekspordi 

andmeid. 

See on lihtsam lahtiselt 

impordi ja ekspordi 

andmeid. 

 

Lisateave 

Üksikasjalikumat teavet teenuste kohta leiate valged raamatud pealkirjaga teenuste Microsoft 
Dynamics AX-i 2012 ja Tarbivad veebiteenuste.  

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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Ettevõtteportaali ja rolli keskused 

Microsoft Dynamics AX pakub mitmeid veebisaite, mis annavad teile juurdepääsu andmetele ja et 

saate osaleda äriprotsesside kasutades veebipõhiseid vorme. Selliseid saite nimetatakse ühiselt 
ettevõtteportaali Microsoft Dynamics AX-i.  

Ettevõtteportaali saab konfigureerida kuvama rollikohaseid kodulehed nimega rolli keskused. Rolli 
keskused annab ülevaate teavet, mis puudutab ettevõtte või organisatsiooni, sealhulgas tehingu 

andmed, teated, lingid, ühise kasutaja rolli ettevõttes seotud ülesandeid ja aruanded, mis on loodud 
Microsoft SQL serveri kasutaja töö funktsiooni® Reporting Services (SSRS) või Microsoft SQL server® 

analüüsi teenuste Turvaplaanide. Microsoft Dynamics AX-i kuulub rohkem kui kaks tosinat 
eelmääratletud rolli keskused, mis kasutaja pääseb ettevõtteportaali või Microsoft Dynamics AX-i 
klient. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Valikuline. Te võib või ei tohi kasutada seda funktsiooni, 
sõltuvalt sellest, kuidas sa jooksed oma äri. 

Funktsioon valdkondadega Kõik 

Sidusrühmade Äriotsuste tegijad 

Tehniliste otsuste tegijatele 

Rakendamise meeskonna liikmed 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

Uued funktsioonid 

Ettevõtteportaali ja rolli keskused võimaldavad teil konfigureerida süsteemi seaded ja kodulehtede 
ärivajadustele, kasutaja rolli ja tööülesandeid. Ettevõtteportaal on lihtsam paigaldada, hallata ja 
kasutada ja täiustatud otsinguvõimalusi on otsimine lihtsam ja selgem. Sujuva kasutajaliidese 

parandab üldist kasutaja kogemus, parem tegevus paane, rohkem seadistusvõimalusi, andes ja 
tõhusam andmete otsinguid. 

Erikaalutlused 

Ettevõtteportaali installimiseks Internet Information Services (IIS), funktsioon Windows Server ja kas 
Microsoft SharePoint® (soovitatav) Server 2010 või Microsoft SharePoint Foundation 2010 (tasuta alla 

laadida). Otsi uus raamistik Microsoft Dynamics AX kasutab SharePointi Enterprise Search, mis on 
lisatud SharePoint Server. Ettevõtte otsing ei ole kaasas SharePoint Foundation. Kui te kavatsete 
kasutada SharePoint tasuta versiooni ja kavatsete juurutada Otsi, kasutada SharePoint Foundationi 

asemel SharePointi Search Server Express 2010 (ka tasuta). 

Arendajatel tuleb märkida, et Enterprise Portal enam toetab arengut X ++ Web raames. 
Ettevõtteportaali lehtedele areng eeldab ASP.NET ja .NET raamistik. 

Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

See funktsioon on märkimisväärselt muutunud alates Microsoft Dynamics AX-i 2009. Microsoft 
Dynamics AX-i 2012 muudatused on järgmised: 

 Sihtasutuse parandamine 

 Laekur rollikeskus 

 Ettevõtteotsing 

 Kasutaja liides muutused 
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Sihtasutuse parandamine 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Kasuta täiustatud algse 

konfiguratsiooni ja 

paigaldus.  

Pärast ettevõtteportaali 

installimist 

administraatorid oli 

koostada käsitsi klassid 

X ++ veebiserveris. 

Paigaldamine ei ole 

enam vaja käsitsi 

koostamise klassid 

X ++. 

Paigaldamise kogemusi 

on tõhusam. 

Kasutada rohkem 

võimalusi kohta 

muudatused 

veebiserverisse.  

Administraatorid tuli 

käsitsi klõpsates 

erinevaid esemeid 

rakendusobjektide puu 

(AOT) muudatuste 

juurutamine. Ka 

administraatorid saaksid 

kasutada AOT-32-bitine 

kliendi muudatused  

64-bitine Windows 

server. 

Administraatorid saavad 

juurutada muudatused 

veebiserverisse 

AxUpdatePortal kasuliku 

või kliendi Microsoft 

Dynamics AX-i abil. 

Administraatorid saavad 

juurutada ka 

kaugtöölaua kliendi 

masin muudatused 

veebiserverisse. 

Halduse kogemus on 

tõhusam. 

Domeeni autentimisel 

kasutada rohkem 

suvandeid. 

Ettevõtteportaali piiras 

autentimise suvandid. 

Domeeni kontode 

haldamise oli 

aeganõudev. 

Ettevõtteportaali 

hõlmab toetust mitme 

domeeni autentimise 

protokollid, sealhulgas 

Active Directory® 

directory services, 

Active Directory 

Federation Services või 

vajadusel autentimist, 

nagu vormipõhise 

autentimise. See uus 

autentimise mudel on 

kutsutud paindlik 

autentimist. 

Halduse kogemus on 

tõhusam. 

Kaughalduse läbi. Pole saadaval Administraatorid saavad 

hallata klientrakenduses 

Microsoft Dynamics AX-i 

serveri ettevõtteportaali 

juurutusi. 

Halduse kogemus on 

tõhusam. 

Kasutage täiustatud 

tuge teemad. 

Ettevõtteportaali saidi 

sobitada ettevõtte või 

organisatsiooni 

emasaidi väljanägemist 

ja kohandamine oli 

manuaal ja aeganõudev 

protsess. 

Ettevõtteportaali saab 

automaatselt ettevõtte 

või organisatsiooni 

emasaidi väljanägemist 

ja vastu võtta, kui 

emasaidi kasutab 

teema SharePointi 

kujunduste galeriis. 

.Thmx failid galeriist 

SharePointi teema saab 

rakendada uusi 

teemasid. 

Haldus- ja kohandamine 

kogemus on tõhusam. 
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Laekur rollikeskus 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Kuva olulist teavet 

ühest kohast. 

 Ülevaade antakse 

asjakohast teavet, 

näiteks tööde nimekiri, 

sageli kasutatava loendi 

ja tootluse võtmenäitaja 

(KPI) teavet.  

Lühidalt saab vaadata 

kõige olulisemat teavet. 

Saate vaadata teavet 

seotud laekur 

ülesandeid.  

 Sama KPI-d kuvatakse 

laekur kontroller, 

Finantsdirektor, 

raamatupidaja ja 

raamatupidamise juht, 

kuid on laekur roll on 

kohandatud aruanded. 

Teave on kohandatud 

laekur oma rolli. 

 

Ettevõtteotsing 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Juurutada Otsi 

seadistusest. 

Otsi pidi olema 

installitud ja 

konfigureeritud mitme 

vormi klient. 

Otsinguserver on 

tsentraliseeritud ja 

installiprogramm 

kontrollib, kas 

SharePoint tehnoloogia 

eeltingimused on 

kättesaadav server. 

Tsentraliseeritud 

juurutamine seadistuse 

abil muudab kasutamise 

ja konfigureerimise 

protsessi 

efektiivsemaks. 

Kasutage täiustatud 

otsinguvõimalusi. 

Otsi ei sisaldanud 

metaandmete ja 

olevatele kirjetele 

lisatud dokumente. 

Otsing hõlmab andmete 

ja metaandmete 

olevatele kirjetele 

lisatud dokumente. 

Kasutajad saavad otsida 

Microsoft Dynamics AX-i 

andmete abil ühise 

keele, näiteks „kliendi” 

või „rahavoogude 

aruanne,” või neid saab 

otsida konkreetseid 

andmeid, näiteks kliendi 

nimi, toote ID-d, või 

telefoninumber. 

Kasutage täiustatud 

otsingukast. 

Otsinguvälja asus 

vormil, mis oli raske 

leida, ja ei saa 

otsingupäringuid 

rafineeritud. 

Otsinguväli on selgesti 

nähtav, ja seal on 

mitmeid võimalusi, 

et täpsemalt 

piiritleda nende 

võimalustekannete 

otsingupäringute. 

Otsingud on tõhusam ja 

lihtsam kasutada. 
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Kasutaja liides muutused 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Leidke andmeid kiiresti 

nimekiri lehekülgedel 

erinevat tüüpi 

filtrite abil. 

Filtreerimise võimalused 

olid piiratud ja 

täiustatud filtreerimine 

oli keeruline ja raske 

kasutada. 

On uus kiire filter, 

täiustatud täpsema filtri 

ühise keele võimeid ja 

kohandatud filtrit.  

Andmeid on võimalik 

leida ning muuta 

kiiresti.  

Täielik nimekiri 

lehekülgedel 

ühismeetmed kiiremini 

tegevuse paani. 

Tööriistaribad on 

peamiselt navigatsiooni-

põhise. 

Tegevus paane on 

jagatud rühmadesse 

nuppu tegevus nupud, 

mida saab sooritada 

tavalisi toiminguid 

valitud kirje, näiteks 

luua uusi 

müügitellimusi. 

Andmeid on võimalik 

leida ning muuta kiiresti 

ja ühiste ülesannete 

täitmiseks saab kiiresti 

valmis. 

Saate konfigureerida 

tegevus paane.  

Menüü võimalikud 

tegevused olid: 

tööriistariba, mis ei 

toeta piltide juurde. 

Administraatorid saavad 

uus lint kontrolli abil 

luua tegevus paane 

ettevõtteportaali 

ülesanne ja nimekiri 

lehekülgedel. 

Andmeid on võimalik 

leida ning muuta kiiresti 

ja ühiste ülesannete 

täitmiseks saab kiiresti 

valmis. 

Oluline ja sellega seotud 

teavet loendi eelvaade. 

Kasutajad pidid 

lahkuma on nimekirja 

lehele või -vormile 

saate vaadata valitud 

kirje oluline või seotud 

teavet. 

Kasutajad võivad 

kasutada Kiirinfot, 

näpunäidete veebiosad 

onseotud teabe kiireks 

juurdepääsuks teise 

vormi avamata nd 

esikatseluruutu. 

Andmeid on võimalik 

leida ning kiiresti 

eelvaate. 

Töödelda andmeid 

hierarhiline võrgud. 

Koordinaatvõrgu 

vaatamist ei saa 

manipuleerida. 

Kasutajatele saab 

nihutada tööülesandeid 

kasutades pukseerimise 

operatsiooni. Nad ka 

taane või negatiivne 

taandes ülesandeid ja 

valida mitu rida korraga 

ruudustiku vaate.  

Juhtelemendi andmete 

võrgud on paranenud. 

Otsi andmeid 

hierarhiline võrgud. 

Koordinaatvõrgu 

vaatamist ei saa 

manipuleerida. 

Veeru põhinev kiirete 

otsingute teostamise, 

Kiire filtreerimine 

(operaator = 

„sisaldab”), ja 

täiustatud filtreerimine 

(mitme tehtemärgi) on 

toetatud. 

Juhtelemendi andmete 

võrgud on paranenud. 

Praeguse ülesande 

lehele jäämiseks 

toimingud täitmisel. 

Kasutaja klõpsamisel 

toimingu lehel ülesande 

uue ettevõtteportaali 

lehte avada. Kasutaja 

oli ülesanne lehele 

naasmiseks nuppu 

tagasi.  

Modaaldialoog kastid 

eraldi vorme avada, kui 

kasutaja klõpsab hagi 

ülesande lehel. Pärast 

kasutajate andmete 

sisestamise lõpetanud 

ja sulgege vorm, nad 

on tagasi algse lehe 

ülesanne, ja andmed 

on uuendatud. 

Kuna navigeerimine 

muutused, saavad 

kasutajad täita 

ülesandeid ilma liigset 

segadust. 
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Roll-põhise 

Microsoft Dynamics AX-i varasemates versioonides oli turvalisuse haldamine on keeruline ja 

aeganõudev protsess. Administraatorid tuli kindlaks määrata, millised tabelid ja väljad on  
vajalikud toimingu, ja seejärel anda õigusi kasutaja nende tabelite ja väljade kohta. Microsoft 
Dynamics AX-i 2012, administraatorid hallata turvalisuse määratledes rollid ja seejärel määramine 

kasutajatele nende rollid. Julgeoleku haldamine on tehtud intuitiivsem, on Rollipõhine, ja see on 
vähem aeganõudev.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Jah 

Funktsioon valdkondadega Kõik 

Sidusrühmade Tehniliste otsuste tegijatele 

Rakendamise meeskonna liikmed 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

 

Uued funktsioonid 

Selle asemel, et anda juurdepääs teatud tabelite, väljade ja menüüd, administraatorid saavad nüüd 

anda juurdepääsu rollid ja kohustused. Administraator määratleb kasutada organisatsiooni rolli ning 
määrab kasutaja neid rolle.  

Erikaalutlused 

Kui kasutate versiooni Microsoft Dynamics AX-i, oma olemasolevate turvalisuse seadistamine ei saa 
otse uuendada roll-põhise. Peab hindama oma praegusi kasutajagruppe ja määratleda, kuidas 

rakendada neid Microsoft Dynamics AX-i 2012.  

Roll-põhise tõhusaks kasutamiseks peab moodustatud rollid, mida on vaja oma äri ja kava. Juhid, 
kes jälgib eri rühmade rollide vastav õigus määrata ettevõtte töö. Näiteks koostööd finantsosakonna 

juhatajaga rahastamise rolli õigusetasemete määramiseks. 

Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

See funktsioon on märkimisväärselt muutunud alates Microsoft Dynamics AX-i 2009. Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 muudatused on järgmised: 

 Roll-põhise 
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Roll-põhise 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Valikuline. Ei ole 

vaikekasutajagruppe 

esitati. 

Vaikimisi rollid on 

määratletud ja 

pakutakse välja kasti. 

Julgeoleku haldamine 

on lihtsustatud. 

Seadistage 

kasutajagrupi õigused. 

Administraatorid tuli 

kindlaks määrata, 

milliseid tabeleid, välju 

ja menüü-üksused oli 

vaja ülesannete 

täitmisel ja määratakse 

nende üksuste 

kasutajagruppidele. 

Vaikimisi kohustused 

ja õigused sisaldab 

tabeleid, välju ja käsud, 

mis on vajalik 

ülesannete täitmisel. 

Administraatorid 

määrata rollidele 

kohustused ja õigused.  

Julgeoleku haldamine 

on lihtsustatud. 

Uuesti kasutada kõigis 

ettevõtetes õigused. 

Kasutajate rühmad on 

määratletud iga firma, 

iga funktsionaalset rolli. 

Pärast seda, kui roll on 

määratletud, seda saab 

kasutada üle mitmeid 

ettevõtteid ja 

organisatsioone. 

Julgeoleku haldamine 

on lihtsustatud. 

Saate filtreerida veerge, 

millele kasutajal on 

juurdepääs. 

Administraatorid 

määrata milliseid välju 

piiramiseks. 

Ainult vajalikud veerud 

kaasatakse vaikimisi 

kohustused ja õigused.  

Julgeoleku haldamine 

on lihtsustatud ja 

turvalisus on 

paranenud. 

Saate määratleda 

õiguste tasemed  

(kirjutuskaitsta, luua, 

värskendada ja 

kustutada). 

Kasutaja rühmade 

õigusetasemete 

määratlemiseks 

kasutatud 

turvavõtmetele. 

Eraldi vaikimisi õigused 

on määratletud iga 

õigusetase.  

Julgeoleku haldamine 

on lihtsustatud. 

Regulatiivset ja 

menetlusraamistikku 

täitmise. 

Ei ole sisseehitatud 

funktsioone, mis aitavad 

vältida pettust ja 

eeskirjade täitmise 

tagamiseks. 

Administraatorid saate 

seadistada reeglid 

eristamisega kohustus 

tagada, et kasutaja ei 

pääse vastuolus olevad 

kohustused. 

Turvalisus on 

paranenud.  

Auditi- ja turvasätteid 

käsitleva aruande. 

Auditeerimise oli käsitsi 

ülesanne 

administraatorite jaoks. 

Taotlus on ehitatud 

kontrolljäljed ja hinnata 

turvalisuse seadistamise 

aruanded. 

Julgeoleku haldamine 

on lihtsustatud ja 

turvalisus on 

paranenud. 
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Andmete turvalisus 

Andmete turvalisus Microsoft Dynamics AX-i 2012 tagab, et kasutajatel on juurdepääs ainult andmeid, 

mida nad peavad tegema oma tööd. Varasemas versioonis andmete turvalisuse luba viidi läbi 
peamiselt klientarvutis; Aga Microsoft Dynamics AX-i 2012, mitme loa tehakse serveris. Server saadab 
klient vaid teavet, mida kasutaja on antud juurdepääs, mille tulemuseks on suurenenud andmete 

turvalisuse. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Jah 

Funktsioon valdkondadega Kõik 

Sidusrühmade Äriotsuste tegijad 

Tehniliste otsuste tegijatele 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

 

Uued funktsioonid 

Seal on täiendav, paindlikumad võimalused juurdepääsu piiramine Microsoft Dynamics AX-i 2012 
andmeid. 

Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

Turvalisuse luba on märkimisväärselt muutunud alates Microsoft Dynamics AX-i 2009. Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 muudatused on järgmised: 

 Laiendatav andmeturbe raamistiku 

 Server tagatise rakendamise 

Laiendatav andmeturbe raamistiku 

Mida teha? Microsoft  
Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 
oluline? 

Kasutage andmete 

täiustatud turvalisuse 

filtreid. 

Filtrid võiks põhineda ei 

ole filtreeritud andmeid 

eraldi tabelis väljad. 

Kasutaja saab luua 

andmete turvalisuse 

poliitika mõne teise 

tabeli andmete alusel. 

Turvalisuse kontroll on 

paranenud. 

Kasutage andmete 

turvalisus põhineb 

jõustumise kuupäev. 

Pole saadaval Administraatorid saavad 

määrata, kas 

kasutajatel on 

minevikus, olevikus või 

tulevikus arhivaalile 

juurdepääsu eri 

tasemega. 

Turvalisuse kontroll on 

paranenud. 
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Server tagatise rakendamise 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Takistada andmete 

volitamata juurdepääsu 

kasutajate. 

Kõik teave saadetakse 

serverist kliendi ja 

kliendi hid kasutaja 

loata välja. 

Server filtrid, samuti 

ainult teavet, et haldur 

annab juurdepääsu 

kasutaja saadab 

kliendile ja kasutajale. 

Turvalisuse kontroll on 

paranenud. 

Järjepidevalt rakendada 

kõikvõimalikke kliendi 

turvalisus. 

Tabeli õiguste raames 

(TPF) kasutati keelata 

juurdepääsu tabelite. 

Kõik andmed kliendi 

saadetud ja konkreetse 

kliendi vormide 

väljadele olid peidetud 

põhinevad õigused. 

Tabelid, mis ei ole 

kaitstud TPF on vabalt 

kättesaadavad koodi. 

TPF õigusi saab 

rakendada praktilisel 

tasandil. Server, mis 

aitab tagada, et õigusi 

on järjepidevalt 

rakendatud, sõltumata 

sellest, milline klient on 

läbi mitme loa. 

Turvalisuse kontroll on 

paranenud. 

Lisateave 

Valges raamatus leiate täpsemat teavet umbes laiendatav andmete turvalisus (XDS)  
Arendada laiendatav andmete turvalisuse poliitika. 

  

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

Microsoft Dynamics AX-i 2012 tutvustab uusi organisatsiooni modelleerimise võimalusi, mis aitab 

muuta teie organisatsiooni struktuur lihtsam hallata. Microsoft Dynamics AX-i 2012 toetab keerulisem 
äri hierarhiad ja suurem kohandamise üksikasjad, et kajastada paremini oma ettevõtte struktuuri. 
Organisatsioonide vahel andmete ühiskasutuseks on ka lihtsam ja turvalisem.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Jah 

Funktsioon valdkondadega Kõik 

Sidusrühmade Äriotsuste tegijad 

Tehniliste otsuste tegijatele 

Rakendamise meeskonna liikmed 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

 

Uued funktsioonid 

Üksikasjalikumat hierarhia mudeleid saab luua paremini kajastada oma ettevõtte struktuur ja 
protsessid. Saate ka kergemini jagada organisatsioonide, sealhulgas viide teavet, põhiandmed ja 

tehingute vahel. Microsoft Dynamics AX-i varasemates versioonides oli piiratud võimetega hierarhiad 
ja äri modelleerimise ja ei jaga andmete vahel, välja arvatud teatud rist-firma ja virtuaalse ettevõtte 
stsenaariume.  

Erikaalutlused 

Enne luua organisatsiooniline struktuur, tuleks planeerida organisatsiooni hierarhia, mis tähistab oma 
äriprotsesse. 

Organisatsiooni mudel toetab andmete, et teil võib eelnevalt virtuaalsete ettevõtete abil rakendada. 
Kui kasutate praegu virtuaalettevõtteid, soovitame teil hinnata kas organisatsiooni mudelit vastab teie 
vajadustele. Virtuaalsed ettevõtted on vajalik teatud olukordades. 

Märkus: Microsoft Dynamics AX-i 2012 muudab viisi, kuidas kõik tegevusüksustel, sealhulgas talituste 

jaoks loodud hierarhia. Pärast täiendamist tuleb uuesti luua hierarhiate osakonna. 

Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

Organisatsiooni mudel on märkimisväärselt muutunud alates Microsoft Dynamics AX-i 2009. Microsoft 
Dynamics AX-i 2012 muudatused on järgmised: 

 Hierarhia mudeleid 
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Hierarhia mudeleid 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Luua eri liiki 

organisatsioonid. 

Iga ettevõtte äri oli 

loodud „ettevõte”, 

olenemata liigist või 

organisatsiooni 

hierarhia. 

Saate luua juriidiliste 

isikute ja erinevate 

organisatsioonide 

tegevus. 

Täpsem ärimudelite 

loomine 

Organisatsiooni 

hierarhia loomine 

Hierarhiliste seoste 

ettevõtete vahel ei saa 

olla esindatud. 

Organisatsiooni 

hierarhia disainer võib 

kajastada hierarhiline 

laadi oma äri. 

Täpsem ärimudelite 

loomine 

Tegutsevad mitme 

üksuse hierarhiate 

loomine. 

Ei toetata Te saate luua 

spetsialiseeritud 

hierarhiate ettevõtte 

erinevatest 

aspektidest aru. 

Aruandlus võib olla 

keeruline ja täpne. 

Jagada 

organisatsioonide vahel. 

Kasutajad pidid 

virtuaalsete ettevõtete 

andmete loomiseks. 

Palju tabeleid jagavad 

kõik organisatsioonid, 

nii pääsevad kasutajad 

andmeid nendes 

tabelites, sõltumata 

ettevõtte või 

organisatsiooni 

kontekstis. 

See on lihtsam pääseda 

ja andmete. 

Saate luua andmete 

turvalisus põhineb 

organisatsiooni 

hierarhia. 

Ülesandeid võiks teha 

ainult seoses äriühingu 

ja ettevõtte andmed 

ainult pääsenud, kui 

äriühingut olid sisse 

logitud kasutajat. 

Kasutajad saavad 

vaadata või muuta 

andmed erinevad 

organisatsioonilised 

struktuurid, sõltuvalt 

töö, selle asemel, et 

nad on sisse logitud, et 

ettevõtte äriprotsessi. 

See on lihtsam 

turberollid ja 

juurdepääsu. 

 

  



 

38 

 

UUS, MUUDETUD JA AEGUNUD FUNKTSIOONIDE JAOKS MICROSOFT DYNAMICS AX-I 2012 R2  

Analüüsi kuubikud 

Analüüsi kuubik on seotud mõõtude ja dimensioonide kogum, mida kasutatakse, et analüüsida 

andmeid. Arendajad saavad luua aruandeid ja tootluse võtmenäitajate (KPI) põhinevat analüüsi kuubi 
andmed pärinevad. Kasutajad võivad kasutada aruannete ja KPI-de klient või rolli keskelt analüüsida 
andmeid, mis on kujundatud kuubis analüüs ja teha kindlaks olekuid ja suundumuste analüüsi põhjal.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Valikuline. Te võib või ei tohi kasutada seda funktsiooni, 
sõltuvalt sellest, kuidas sa jooksed oma äri. 

Funktsioon valdkondadega  Äriteave 

 Rollikeskused 

Sidusrühmade Äriotsuste tegijad 

Tehniliste otsuste tegijatele 

Rakendamise meeskonna liikmed 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

 

Uued funktsioonid 

Microsoft Dynamics AX-i varasemates versioonides analüüsi kuubikud nõutav kasutaja on täis litsentsi 

võtmed ja juurdepääsu kõigile andmetele; Vastasel juhul konfiguratsioonivõtmete tuli muuta, pikk ja 
keeruline protsess. Microsoft Dynamics AX-i 2012, analüüsi kuubi sätted on lihtsam muuta vastavalt 
ettevõtte vajadustele ja turvalisuse taset. See on lihtsam, loomiseks või uuendamiseks SQL Server 

analüüsi teenuste Turvaplaanide projektide analüüsi teenuste projekti viisardi abil. See on ka lihtsam 
andmeid kasutades seisukohad perspektiivid. 

Erikaalutlused 

Vaikimisi kuubikud on saadaval Microsoft Dynamics AX-i 2012. Saate kohandada vaikimisi kuubikud 
või luua uue kohandatud analüüsi kuubikud ettenähtud tööriistadega. 

Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

See funktsioon on märkimisväärselt muutunud alates Microsoft Dynamics AX-i 2009. Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 muudatused on järgmised: 

 Analüüsi teenuste projekti viisard 

 Installiviisardi jätkamine 

 Töövoo tulemuslikkuse kuubik ja aruanded 

 EMS kuubik ja rollikeskus 

 Tarnimise ahela juhtimise kuubikuteks ja mõõtmed 

 OLAP-i modelleerimine parandamine 

 Äritegevuse ülevaade veebiosa 
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Analüüsi teenuste projekti viisard 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Juurutamiseks ja 

konfigureerimiseks 

kuubikuteks.  

Vaikimisi analüüsi 

kuubikud nõutud 

litsents ja 

konfiguratsioonivõtmed.  

SQL serveri analüüsi 

teenuste projekti viisard 

uuendab projektide 

pärast 

konfiguratsioonivõtmete 

on muudetud. 

Analüüsi kuubi 

juurutamine ja 

rollikeskuse 

rakendamine on 

lihtsustatud ja paindlik.  

Saate luua või muuta 

SQL Server Analysis 

Services projekte. 

Saate luua või muuta 

SQL Server Analysis 

Services projektide 

kasutati Business 

intelligence projekti 

põlvkonna vormi 

Valikud. 

Analüüsi teenuste 

projekti viisardi abil 

saab teha järgmist: 

 Saate luua uue 

SQL Serveri 

analüüsiteenust

e projekti. 

 Kasutada 

olemasoleva 

SQL Serveri 

analüüsiteenust

e projektiga. 

 Uuendada 

olemasoleva 

SQL Serveri 

analüüsiteenust

e projektiga. 

See on lihtsam säilitada 

analüüsi kuubikuteks. 

 

Installiviisardi jätkamine 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Business intelligence 

komponentide 

installimine. 

Analytics paigaldati ilma 

eeltingimuseks oleva 

kontrolli.  

 

Kontrollitakse 

eeltingimuseks oleva 

tarkvara installimise ja 

kasutaja palutakse 

valida vaikimisi SQL 

Server Reporting 

Services ja SQL Server 

Analysis Services. 

Paigaldus ja 

konfiguratsiooni 

protsessid on 

lihtsustatud.  
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Töövoo tulemuslikkuse kuubik ja aruanded 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Kuubi töövoo abil 

äriprotsesside jälgida. 

Ei toetata Andmed on jälgida 

ajaloo ja hetkeseisu 

äriprotsesside kasutaja 

organisatsioonis. 

Puudujäägid 

tuvastatakse ning äri 

võib töötada 

sujuvamalt. 

Tulemuslikkuse analüüs 

Töövooaruannete 

vaatamine. 

Ei toetata  Tõhususe määramiseks 

on koostatud aruanded 

töövoo tulemuslikkuse 

ja automatiseeritud 

protsess on võrreldes 

selle käsitsi protsessid. 

Töövood on muudetud 

ja on optimeeritud 

jõudlus. 

Võrrelda 

automatiseeritud töövoo 

käsitsi protsessidele. 

Ei toetata Kuvatakse töö lõppes 

töövoog ja täitmiseks 

vajaliku aja hulk. 

Töövoo jõudlus on 

optimeeritud. 

 

EMS kuubik ja rollikeskus 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Jälgida oma ettevõtte 

mõju keskkonnale 

Pole saadaval Pakub andmeid, mille 

abil jälgida 

energiatarbimise ja 

kasvuhoonegaaside 

heitkoguseid. 

Annab ennetava 

lähenemisviisi 

keskkonnaküsimuste 

lahendamiseks. 

 

Tarneahela halduse (SCM) kuubikud ja mõõtmed 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Viil, riigihangete ja 

müügi kohta. 

Ei toetata Müügi ja hangete 

kategooria dimensiooni 

ostu- ja kuubikud viilu 

meetmed. Kategooria 

hierarhia tasemed 

kohandada esitatud 

hierarhia andmeid. 

Tooteid võib jagada 

riigihangete ja müügi 

kategooriad, mis saab 

korraldatud hierarhiaid.  

Viiluta geograafilise 

asukohaga. 

Geograafiline 

viilutamine ostu- ja 

kuubi mõõtude kohta 

saab teha üksnes 

dimensiooni kliendi või 

hankija kaudu. 

Uus geograafiline turg 

on saadaval otseselt 

viilud asjaolu tabelis 

tegelikku aadressi. 

Kasutaja minna süvitsi 

analüüsi kuubi 

mõõtude, aadress, mis 

on seotud asjaoluga 

tabelis põhineb 

algdokumendi põhjal. 
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OLAP-i modelleerimine parandamine 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Microsoft Dynamics AX-i 

vaadete abil saate 

määratleda analüüsi 

kuubi mõõtude ja 

dimensioonide. 

Analüüsi kuubi mõõtude 

ja dimensioonide on 

määratletud ainult 

tabelite abil. 

Tabelite ja vaadete abil 

määratletakse analüüsi 

kuubi mõõtude ja 

dimensioonide. 

Modelleerimise kogemus 

on rikkam. 

Finantsdimensioonide 

lisada kuubikuteks. 

Vähesed mõõtmed oli 

olemas. 

Kasutajad saavad lisada 

suvalise arvu 

finantsdimensioonide 

analüüsi kuubikuteks. 

Analüüsi kuubikud on 

lihtsam kohandada. 

Määratleda Gregoriuse 

kalendrit ja lisada neid 

analüüsi kuubikuteks 

nagu mõõtmed. 

SQL serveri Business 

Intelligence arengu 

stuudio oli vaja muuta 

mõõdet aeg ja kalender 

atribuutide määramist. 

Kalendri koostaja abil 

määratleda kalendri 

atribuudid. 

Muutmise aja mõõdet ja 

kalendri seaded on 

lihtsustatud. 

Lisa ettevõtte üksuste, 

nt üksused, 

tulukeskused ja 

osakonnad, et analüüsi 

kuubikuteks.  

Kuubikud, mis on 

esitatud aktsiaseltsi 

vaikedimensioonid. 

Mitme ettevõtte 

dimensioone saab 

lisada.  

Analüüsi kuubikud on 

lihtsam kohandada. 

Kasutage analüüsi 

projektide kohandamine 

kihi baasil. 

Pole saadaval Analüüsi projektide 

salvestatakse AOT-s ja 

kohandused kihi baasil 

on võimalik importida 

või eksportida. 

Kohandamine on 

vastavuses kogu 

Microsoft Dynamics AX-i 

arendamise kogemus.  

 

Äritegevuse ülevaade veebiosa 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Kasuta vaikimisi 

kuubikuteks. 

Vaikimisi kuubikud 

ühendada pidid  

ODC-faile. 

ODC-faile ei pea 

ühendust Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 

vaikimisi kuubikuteks. 

Vaikimisi kuubikud on 

lihtsam kasutada. 

Viiluta võtmenäitajaid 

(KPI-sid) aja järgi. 

Pole saadaval Kuvatavaid KPI-sid saab 

tükeldatud ajaks.  

Andmete järgi saab 

tükeldatud ajaks. 
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Riigi/regiooni kontekstis 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 ja varasemates versioonides kasutati riigi/regiooni 

konfiguratsioonivõtmete võimaldada ja kuvada riigi-/ regioonikohastele funktsioonidele. Juriidilise isiku 
asukoht põhineb funktsioonide saadavuse kontrollimiseks kasutab Microsoft Dynamics AX-i 2012 on 
seotud juriidilise isiku esmase aadressi riik/regioon. Näiteks kui aadress, juriidilise isiku on Kanadas, 

kasutajad saavad näha ja töötada Kanadas eriomaseid jooni. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Jah 

Funktsioon valdkondadega Kõik 

Sidusrühmade Äriotsuste tegijad 

Tehniliste otsuste tegijatele 

Rakendamise meeskonna liikmed 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

Uued funktsioonid 

Riigi-/ regioonikohastele funktsioonidele on nüüd lubatud iga juriidilise isiku asemel iga astme 

Microsoft Dynamics AX-i jaoks. See tähendab, et et üks võib olla juriidiline isik asub Saksamaal, saksa 
suunatud funktsionaalsusega lubatud, samal ajal teise juriidilise isiku võib asuda Kanada lubatud seal 

ka ilma mitmesugust funktsioone, mis mõjutavad ka teiste juriidiliste isikute korral asukohapõhine 
funktsioonidega. 

Riigi/regiooni kontekstis lihtsustab seadistus, sest parameetrid ei ole enam vajalik, et võimaldada  
riigi-/ regioonikohastele funktsioonidele. Need funktsioonid on vaikimisi lubatud või erivajadustega 

juriidilise aadressi põhjal. 

Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

Riigi-/ regioonikohastele funktsioonidele on lubatud ka muul viisil. 

 Kuva riigi-/ regioonikohaseid funktsioone. 

Kuva riigi-/ regioonikohaseid funktsioone. 

Mida teha? Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 
Miks on see oluline? 

Saate vaadata riigi-/ 

regioonikohastele 

funktsioonidele. 

Konfiguratsioonivõtmete 

kasutati võimaldada 

ja kuvada riigi-/ 

regioonikohaseid 

funktsioone. 

Riigi-/ regioonikohastele 

funktsioonidele on 

lubatud esmase 

aadressi juriidilise isiku 

asukoha alusel.  

Riigi-/ regioonikohaste 

funktsiooni 

lubamiskuupäevaks ja 

ekraan on lihtsustatud. 

Lisateave 

Riigi/regiooni konfiguratsioonivõtmete tegevusmahupõhist amortisatsiooni arvutamise kohta 

lisateabe saamiseks vaadake teemat on Riigi/regiooni konfiguratsioonivõtmed aegunud funktsiooni 
teade käesoleva dokumendi. 
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Aruandlus 

Microsoft® SQL server® Reporting Services on esmane aruandluse platvormi Microsoft Dynamics AX-i 

2012. Vaikimisi, out-of-the-box aruanded, mis on varustatud Microsoft Dynamics AX-is on teisendatud 
käivitamiseks Aruandlusteenuste platvormil. 

Aruandlusteenuste on server-põhise aruande platvorm, mis pakub põhjaliku aruandluse funktsioone 
erinevaid andmeallikaid. Aruanded teenuste sisaldab rea tööriistu, mille abil saate luua, hallata ja 

aruanded ja API-sid, mida saab kasutada integreerida või laiendada andmete ja kohandatud 
rakendustes töötlemise aruande. Reporting Services vahendeid töötama Microsoft Visual Studio 

keskkond ja opereerida koos Microsoft SQL serveri tööriistad ja komponendid. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Jah 

Funktsioon valdkondadega Kõik 

Sidusrühmade Äriotsuste tegijad 

Tehniliste otsuste tegijatele 

Rakendamise meeskonna liikmed 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

 

Uued funktsioonid 

Vaikimisi, out-of-the-box aruanded, mis on varustatud Microsoft Dynamics AX-is on teisendatud 
käivitamiseks Aruandlusteenuste platvormil. Microsoft Dynamics AX aruandluse raames on uuendatud 

ka nii, et see on lihtsam välja töötada uusi aruandeid, mis töötavad aruandlusteenuste platvormi. 

Erikaalutlused 

Aruanded ei ole uuendatakse Microsoft Dynamics AX-i 2009: Microsoft Dynamics AX-i 2012. Microsoft 
Dynamics AX-i 2012 pakub sadu vaikimisi out-of-the-box aruandeid, mida saate juurutada ja 
kohandada. 

SQL serveri aruandlusteenuste aruande Microsoft Dynamics AX-i 2009 

Kui täiendate versioonile Microsoft Dynamics AX-i 2012, olemasolevate aruandlusteenuste aruandeid 

ei kopeerita süsteemi Microsoft Dynamics AX-i 2012, kuid nad on täiendatud. On soovitatav kasutada 
(varustatud Microsoft Dynamics AX-i 2012) aruandlusteenuste aruande malli ning kohandada seda 
vastavalt teie vajadustele.  

X ++ aruannete Microsoft Dynamics AX-i 2009 

X ++ finantsaruandluse raamistik on Microsoft Dynamics AX 2012 on aegunud. 

Kui täiendate versiooniks Microsoft Dynamics AX-i 2012, põhineb X ++ aruandluse raames 

kopeeritakse süsteemi Microsoft Dynamics AX-i 2012, kuid nad on täiendatud aruandeid. 
On soovitatav kasutada (varustatud Microsoft Dynamics AX-i 2012) aruandlusteenuste aruande  
malli ning kohandada seda vastavalt teie vajadustele. 
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Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

See funktsioon on märkimisväärselt muutunud alates Microsoft Dynamics AX-i 2009. Microsoft 
Dynamics AX-i 2012 muudatused on järgmised: 

 Install 

 Aruande juurutamine 

 Finantsaruandluse raamistik 

Install 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Kinnitada, et eeldused 

on installitud. 

Eeltingimuseks oleva 

tarkvara tuli käsitsi 

paigaldatud ja 

kontrollitud. 

Tööriist on saadaval 

mõned eeltingimuseks 

oleva tarkvara 

paigaldab teie jaoks 

ja kinnitab, et kõik 

eeltingimused on 

täidetud. 

Paigaldamise käigus on 

lihtsustatud ja võite olla 

kindel, äriteabe 

komponendid edukalt 

installitud. 

Installige SQL Server 

Reporting Services ja 

ettevõtteportaali eraldi 

serverid ilma 

konfigureerima 

Kerberose autentimine. 

Kerberose autentimine 

on vaja, kui SQL serveri 

aruandlusteenused ja 

ettevõtteportaali olid 

paigaldatud eraldi 

serverid. 

Kerberose autentimine 

ei ole vajalik. 

Paigaldamise käigus on 

lihtsustatud. 

 

Aruande juurutamine 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Aruannete Microsoft 

Windows PowerShelli 

abil juurutada™ 2.0. 

Tööriista Microsoft 

Dynamics AX-i 

aruandlus projekti 

juurutamine on 

kasutatud aruannete 

juurutamiseks. 

Windows PowerShell 2.0 

abil juurutada 

aruanded. 

Aruande juurutamise 

protsess on 

lihtsustatud. 

Juurutada aruanded 

mitmes keeles. 

Ühe aruande 

juurutamisel 42 

nimetatud akti koopiad 

lähetati — üks iga keele 

toetab Microsoft 

Dynamics AX-i. 

Ühe aruande 

juurutamisel on 

juurutatud ainult üks 

versioon aruande ja see 

versioon töötab 

automaatselt kõiki keeli 

toetavad Microsoft 

Dynamics AX-i. 

Aruande kasutuselevõtu 

protsessi lihtsustada 

ja lihtsustatud 

organisatsioonidele, 

mis peab toetama 

mitut keelt. 
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Finantsaruandluse raamistik 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Muuta päringud 

kasutavad aruanded. 

Ei saanud muuta 

päringud kasutavad 

SQL serveri 

aruandlusteenuste 

aruandeid. 

Saate muuta päringud 

kasutavad SQL serveri 

aruandlusteenuste 

aruandeid. 

Te võite olla kindel, et 

Microsoft Dynamics AX 

aruandluse raamistik, 

mis põhineb SQL serveri 

aruandlusteenuste 

vastab teie ettevõtte 

vajadustele. 

Luua auto-aruandeid. Auto-aruanded on 

loodud kasutades 

pärand X ++ 

aruandlussüsteemi. 

Auto-aruanded on 

loodud kasutades 

SQL serveri 

aruandlusteenuste 

raamistikku. 

Te võite olla kindel, et 

Microsoft Dynamics AX 

aruandluse raamistik, 

mis põhineb SQL serveri 

aruandlusteenuste 

vastab teie ettevõtte 

vajadustele. 

Saate printida 

aruandeid partii osana. 

Põhineb pärand X ++ 

aruandlussüsteemi 

ainult aruanded saanud 

printida partii osana. 

SQL serveri 

aruandlusteenuste 

aruandeid saab printida 

partii osana. 

Te võite olla kindel, et 

Microsoft Dynamics AX 

aruandluse raamistik, 

mis põhineb SQL serveri 

aruandlusteenuste 

vastab teie ettevõtte 

vajadustele. 
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Aruanne arengu 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Accessi andmete kohta 

aruande. 

AX päringu SQL-i 

andmebaasi ja OLAP-i 

andmetele juurdepääsu 

kasutatud.  

AX päringut kasutatakse 

display meetodid, välja 

grupi ja mõõtmed.  

Juurdepääs andmetele 

ja nende täitmine on 

paranenud.  

Protsessi äriloogika 

aruande andmeid. 

Kasutati DataMethods ja 

hallatavat koodi. 

Kasutatakse aruande 

andmete pakkuja (MAK) 

raames, mis toetab 

keeruliste äriloogika 

X ++ koodi. 

Juurdepääs andmetele 

ja nende täitmine on 

paranenud. 

Kasutada.NET-lubatud 

funktsioonid. 

.Net-i business 

Connecter on 

kasutatud. 

Saate luua kohandatud 

teenust ja teenusele 

juurdepääsuks 

aruandest. 

Juurdepääs andmetele 

ja nende täitmine on 

paranenud. 

Suurte andmekogumite 

aruanded kiiremini 

tagasi. 

DataMethods kasutati 

tagasi andmetabel. 

DataMethods ja 

IEnumerable 

<DataRow> 

kasutatakse suurte 

andmekogumite puhul. 

Juurdepääs andmetele 

ja nende täitmine on 

paranenud. 

Tugineda mudel 

automaatse aruande 

funktsionaalsust.  

AX märgistus süsteemi 

asemel kasutati 

turvavõtmed ja .net-i 

RESX faile. 

Auto-vorming põhineb 

laiendatud tüübid, AX 

sildid aruanded, RTL 

automaatne 

ümberpööramine ja rea 

tasandil turvalisuse 

parandusi pole toetatud.  

Luua aruandeid on 

lihtsustatud.  

Kogemus parem 

aruanne arengu 

keskkonda. 

X ++ raames ja Visual 

Studio 2008 kasutati. 

Visual Studio 2010 on 

kasutatud auto-disain ja 

Dundas diagrammide 

täiustused. 

See on lihtne leida, 

arendajad, kes on .net-i 

arendamise kogemus 

määratleda või muuta 

aruandeid. 

Kaardistamine kogemus 

on rikkam ja aruanded 

on interaktiivne. 
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Finantsdimensioonid 

Rahaline suurus on andmete liigitused, mida kasutatakse finantsaruannete. Nad teevad kindlaks 

teave, nagu eesmärk, kulukeskuse ja osakond. Rahaline suurus on oluliselt muutunud Microsoft 
Dynamics AX-i 2009.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Ei ole vaja kohaldada selle suhtes tingimisi. Kui kasutate 

seda funktsiooni varasemas versioonis, see on tehtud 
olulisi muudatusi ja peab üle vaatama selle teema. 

Funktsioon valdkondadega Kõik 

Sidusrühmade Äriotsuste tegijad 

Tehniliste otsuste tegijatele 

Rakendamise meeskonna liikmed 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

Uued funktsioonid 

Rahaline suurus on nüüd rohkem kergesti kohandada vastavalt oma vajadustele. Andmete kandmise 
protsessi mitmeid aspekte on sujuvamaks ja lihtsamaks, ja saate vaadata täpsemat teavet tehingute 

kohta ning finantsteavet. 

Erikaalutlused 

Sammud on versiooniuuenduse-eelne kontroll-loendi, mis tuleb täita enne, kui saate värskendada 

Microsoft Dynamics AX-i 2012. Microsoft Dynamics AX-i 2009 saanud pearaamatu konto kategooria 
ja finantsdimensioonide iga ettevõtte jaoks luua. Microsoft Dynamics AX-i 2012 põhikonto kategooriad 

ja finants loote dimensioonide jagatakse ja saab kasutada mis tahes juriidilised isikud, mis on loodud 
Microsoft Dynamics AX-i. Seetõttu peate valima põhikonto kategooriad ja rahalise küljega komplektid, 
mida saab kasutada ka juriidiliste isikute vahel. 

Dimensioonifookustena on ümbernimetatud failiks rahalise Dimensioonikogumid. Rahalise küljega 

komplektid jagatakse kõik juriidilised isikud, mis on seadistatud vormil juriidiliste isikute poolt. 
Rahalise küljega komplekti Microsoft Dynamics AX-i 2012 ei ole sama nagu dimensiooni komplekti 

eelmiste versioonide Microsoft Dynamics AX-i. 

Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

Rahaline suurus on oluliselt muutunud Microsoft Dynamics AX-i 2009. Eelmiste versioonide mõõtmete 

raames on eemaldatud, ja uut Microsoft Dynamics AX-i 2012 raames finantsdimensioonide. Microsoft 
Dynamics AX-i 2012 on ka järgmised muudatused: 

 Finantsdimensioonid 

 Diagrammide kontod 

 Konto struktuurid 

 Konto dimensiooniväärtused tehingute 

 Raamatupidamise ja aruandluse 

 Analüüsides pearaamatu kuubikud 
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Finantsdimensioonid 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Lisada piiramatu 

rahaline suurus. 

Kasutajatele luua 

piiratud arvu 

finantsdimensioonide: 

 3 vaikimisi 

 kasutaja 

määratletud 7 

Kasutajad saavad luua 

piiramatu arvu 

finantsdimensioonide. 

Raamatupidamise 

jälgimine ja aruandlus 

võib olla keerulisem. 

Luua 

finantsdimensioonide 

kergemini. 

Finantsdimensioonide 

loodud ühe korraga, 

kasutades viisard, mis 

kasutajal koostada ja 

sünkroonida 

dimensiooni muudatuste 

jõustumiseks nõutav. 

Finantsdimensioonide 

saab luua kasutades 

vormi, samuti seda, 

kuidas teised 

põhiandmed 

seadistustoimingud on 

sooritatud. 

Loomise ja kasutamise 

finantsdimensioonide on 

lihtsam. 

Nimeta vaikimisi 

finantsdimensioonide. 

Ümbernimetamine 

vaikimisi 

finantsdimensioonide 

oli keeruline ja sageli 

vaja abi. 

Kasutajad saavad luua 

ja mis tahes rahalise 

küljega ilma kõrvalise 

abita seda ümber 

nimetada. 

Vaikimisi 

finantsdimensioonide 

muutmine on lihtne ja 

ei nõua kohandused. 

Link 

finantsdimensioonide 

ettevõte. 

Kui kasutajad tahtsid 

jälgida olemasolevaid 

üksus, nagu näiteks 

kliendi-, hankija- või 

ala mõõde, neil oli ka 

käsitsi määratleda iga 

olemieksemplari väärtus 

rahalise küljega. 

Kasutajad saavad link 

rahalise küljega 

süsteemi üksus ja 

kasutada üksuste 

väärtused rahalise 

küljega ise. 

Finantsdimensioonide 

kasutamine on lihtsam. 

Saate määratleda 

kuupäevavahemiku, 

rahalise 

dimensiooniväärtuste 

jaoks. 

Kasutajad võivad 

määratleda määrata 

rahalise küljega väärtusi 

võib sisestamisel või 

konteeritud kannete 

kuupäevavahemiku. 

Iga finantsdimensiooni 

väärtuse saab sisestada 

kuupäevavahemiku. 

On täiendava kontrolli 

kuupäev tundliku 

tegevuseks. 
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Diagrammide kontod 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Kontoplaani kontod 

seadistada ja kasutada 

seda kõik juriidilised 

isikud oma 

organisatsioonis. 

Diagrammide kontod 

olid seotud ühe 

juriidilise isiku. 

Kasutate sama 

kontoplaani mitu 

juriidilised isikud. 

Loomise ja kasutamise 

kontod diagrammid on 

lihtsam. 

Struktuuri konto 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Hulka kuuluvad 

segmendi ühe või 

mitme konto struktuur 

rahalise küljega. 

Kasutajatele ei saa 

määrata dimensiooni 

ühe või mitme 

Dimensioonikogumid. 

Rahalise küljega saab 

lisada ühe või enama 

konto struktuure. 

Finantsdimensioonide 

kasutamine on lihtsam. 

Saate seadistada konto 

struktuur kergemini. 

Konto struktuuri 

loomise protsess oli 

keeruline ja vaja 

mitmeid samme 

lõpule viia. 

Konto struktuuri 

loomise protsess on 

lihtsam ja seda nõuab 

sammude arvu on 

vähendatud. 

Seadistamine konto 

struktuur on lihtsam. 

Saate vaadata 

dimensiooniväärtuse 

kombinatsiooni 

jaoks sobiv 

kuupäevavahemik. 

Ei ole kuupäevade 

vahemik oli saadaval 

kasutajatele öelda, kui 

tehingu kohta võiks 

kasutada 

dimensiooniväärtuste 

kombinatsioon. 

Aktiivne 

kuupäevavahemiku 

saab sisestada konto 

struktuur sõlme. 

On täiendava kontrolli 

kuupäev tundliku 

tegevuseks. 

Vaata nõutavatest 

mõõtmetest. 

Kasutajale kuvatakse 

kõik Mõõdud olid igal 

ajal, ilma visuaalse 

milline dimensioon, mis 

on vaja täita. 

Kasutajad saavad 

määrata piiramatu arvu 

arvesse struktuure. 

Kasutaja saab määrata 

mitmesuguseid 

peamised numbrid 

konto struktuur, kuid 

iga peamise konto 

number näiteks saab 

määrata ainult üks 

konto struktuur. 

Andmete kandmise 

protsessi on paranenud. 

 
 

Konto dimensiooniväärtused tehingute 

Mida teha? Microsoft  
Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 
oluline? 

Sisestage peamine 

kontonumbrite ja 

dimensioonide samasse 

asukohta. 

Dimensioonid kuvatakse 

ja kantud breaking 

andmesisestuse voolu 

eraldi vahekaardil. 

Uue konto numbri 

kande juhtelemendi abil 

saate sisestada on 

peamine konto- ja 

samas kohas. 

Andmete kandmise 

protsessi on paranenud. 
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Raamatupidamise ja aruandluse 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Prindi finantsaruannete 

Microsoft® Excel®. 

Kasutaja võib printida 

finantsaruannete 

Microsoft Exceli. 

Kasutaja võib printida 

Microsoft Exceli 

finantsaruannetes. 

Kasutajad saavad 

kasutada kõiki 

funktsioone 

Microsoft Excel. 

 

Analüüsides pearaamatu kuubikud 

Mida teha? Microsoft  
Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 
oluline? 

Saate vaadata 

üksikasjalikku 

finantsdimensioonide. 

Kuubikud analüüsi 

kohta puudusid 

ainult kolm 

vaikedimensioonid. 

Kõik mõõdud, mis on 

loodud Microsoft 

Dynamics AX-is on 

rahaline kuubikuteks. 

Finantsanalüüs saab 

üksikasjalikumat. 

 

Lisateave 

Finantsdimensioonide kohta üksikasjalikuma teabe leiate valge raamat pealkirjaga konto ja mõõtmed 

finantsraamistikuks Microsoft Dynamics AX-i 2012 rakenduste.  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213133&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213133&clcid=0x409
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Eelarve koostamine ja eelarve kontrolli 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 eelarve oli peamiselt informatiivne. Microsoft Dynamics AX-i 2012 

pakub eelarve ja eelarve kontrolli lahendusi avaliku ja erasektori organisatsioonid. Eelarve registri 
kanded on asendatud Pearaamatu eelarve tabelis ja on saadaval töövoogude, mida saab kasutada 
marsruudi ja vaadata. 

Eelarve on protsess, mis jälgib eelarve ja mida saate anda tagasisidet rahaliste vahendite olemasolu, 

eelarve sisestamise käigus registri kanded, raamatupidamise ajakirjad ja algdokumendid, 
ostutellimuste ja arvete. Kuigi eelarve koostamine ja eelarve kontrolli on oluline, et iga organisatsioon, 

mis soovib kontrollida kulutusi, nad pakuvad erilist huvi avaliku sektori organisatsioonide eelarved on 
sageli kehtestatud õiguskorda ja ei saa kergesti ületatud või läbi vaadata. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Valikuline. Te võib või ei tohi kasutada neid funktsioone, 

sõltuvalt sellest, kuidas sa jooksed oma äri.  

Funktsioon valdkondadega  Ettevõtteportaali (eelarve haldur\analüütik rolli 
keskus) 

 Eelarvestamine 

 Avalik sektor 

Sidusrühmade Äriotsuste tegijad 

Tehniliste otsuste tegijatele 

Rakendamise meeskonna liikmed 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

 

Uued funktsioonid 

Eelarve registri kanded kasutatakse nüüd töötada välja eelarve ja kontrolljälje eelarvega seotud 
tegevusi. Eelarve registrikannete võib liigitada tehingu tüüp, näiteks muutmine, ülekandmine ja algne 

eelarve, nii et saate kiiresti aru, kuidas eelarve on muutunud. Töövood saab tagada, et eelarve 
registrikannete läbivad läbivaatamise korda. Olemasoleva Microsoft Dynamics AX-i 2009 Pearaamatu 

eelarve kirjed teisendatakse eelarve registri kanded Microsoft Dynamics AX-i 2012.  

Eelarve kontroll põhineb pearaamatu juriidiline isik ja saab määratleda kasutaja jälgida eelarve ja 
rahaliste vahendite olemasolu kohta tagasiside. Kasutajad saavad määratleda arvutamisel, mis 
määrab kindlaks eelarve vahenditest, mis on saadaval ja saate määrata dimensioonid ja 

dimensiooniväärtused eraldi eelarve kontrolli peamised kontolt. 

Erikaalutlused 

Seal on eelarve koostamine ja eelarve kontrolli kolme süsteemi konfiguratsioone: 

 Põhikonfiguratsiooni annab eelarve registrikannete ja töövood. 

 Täpsem konfiguratsioon lisab eelarve kontrolli. 

 Avaliku sektori konfiguratsiooni lisab registrikande jaotamist ja esialgne eelarve. 
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Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

See funktsioon on märkimisväärselt muutunud alates Microsoft Dynamics AX-i 2009. Microsoft 
Dynamics AX-i 2012 muudatused on järgmised: 

 Eelarve juht/analüütik rollikeskus 

 Eelarve koostamine ja eelarve kontrolli finantsdimensioone 

 Eelarve tüüp ja vahetuskursside määramine 

 Eelarvemudelid 

 Eelarvetsüklid 

 Eelarve juhtimise konfiguratsioon 

 Eelarve kontroll alusdokumentide ja raamatupidamise ajakirjad 

 Eelarve registrikirjed 

 Töövoo eelarve registri kanded 

 Eelarve ülekandereeglid 

 Eelarve ülekanded, eraldiste ja kordusi 

 Eelarve aruanded ja päringud 

 Veebiteenuste liidest eelarve registrikande 

Eelarve juht/analüütik rollikeskus 

Mida teha? Microsoft  
Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 
oluline? 

Ühest kohast läbi ühiste 

ülesannete täitmiseks, 

ja sageli kasutatav 

vaade vormides ja 

aruannetes. 

Pole saadaval Eelarve koostajatele 

pääseb sagedamini 

kasutatavad vormid, 

Kiirinfo, diagrammide, 

aruanded, tegevuse ja 

üksustest, mida neil on 

vaja täita igapäevaseid 

ülesandeid ja teha 

teadlikke otsuseid. 

Peamised vormid ja on 

ühendatud ühes kohas. 

 

Eelarve koostamine ja eelarve kontrolli finantsdimensioone 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Valige 

finantsdimensioonide 

eelarvestamiseks 

kontoplaani. 

Ainult piiratud arv 

finantsdimensioonide 

esitatud. 

Kasutajaid võib kaasata 

või välja jätta 

erimõõtmeid, sealhulgas 

peamised kontod, 

eelarvestamine. 

Eelarve ja konto 

number kanne on 

lihtsam. 

Saate valida eelarve 

kontrolli kontoplaani 

struktuuris mõõtmed. 

Eelarve oli alati 

saadaval põhikonto 

tasandil, võimalus lisada 

dimensioone. 

Kasutajad saavad 

määrata dimensiooni 

väärtusi hoida 

eelarvesummad, võtmata 

arvesse nende spetsiifilisi 

kasutusviise keskne 

raamatupidamine. 

Valides spetsiifilisi 

mõõtmeid, sealhulgas 

keskne 

raamatupidamine, 

eelarve kontrolli üle 

on paindlik.  
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Eelarve tüüp ja vahetuskursside määramine  

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Loomine eelarve määra 

ja assotsieerunud 

vahetuskursside alusel. 

Pole saadaval Kasutajad saavad 

määrata valuuta paari 

ja vahetuskursside 

seostada Pearaamatu 

eelarve määra 

vaiketüübi. 

Lihtsam on luua ja 

säilitada 

vahetuskursside 

spetsiaalselt eelarved. 

 

Eelarvemudelid 

Mida teha? Microsoft  
Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 
oluline? 

Tuvastada eelarve 

seostama 

eelarvemudeli. 

Eelarvete tuvastamiseks 

kasutati 

eelarvemudeleid. 

Eelarvemudelit saab 

kindlaks määrata 

eelarve. 

Kategoriseerimine 

eelarve registri kanded, 

eelarved, teha kindlaks 

ja määrates eelarve 

tsüklit on lihtsam. 

Eelarvemudelite 

struktuuri pearaamatu 

eelarvetesse kasutada 

ja arendada eelarveliste 

vahendite 

planeerimiseks. 

Eelarvemudelite 

kasutati prognoosid ja 

simulatsioonid. 

Eelarvemudelit saab 

kasutada 

simulatsioonide ja 

eelarveliste vahendite 

planeerimiseks. 

Saate käivitada 

simulatsioone ja 

võrrelda eelarveliste 

vahendite 

planeerimiseks. 

Ehitada keeruline 

eelarvemudeleid abil 

alammudelit 

kavandamist ja 

aruandlust. 

Kogu eelarve summad 

kasutati 

eelarvemudeleid ja 

alammudeleid. 

Alammudelit võib 

tähistada osakondade 

või teiste 

organisatsiooni üksuste 

erinevaid. 

Eelarve planeerimine 

ja võime koos 

konsolideeritud 

aruandeid on paindlik.  

 

Eelarvetsüklid 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Luua eelarve tsükliliselt 

aja jooksul ühe või 

mitme eelarve tsüklit, 

mida saab juriidiliste 

isikute üle. 

Pole saadaval Kasutajaid saate 

vastendada eelarve 

tsükliliselt aja jooksul, 

et majandusaasta või 

määrata 

arvestusperioodide 

arvu, mis tähistab iga 

eelarve tsükkel. 

Eelarve kontrolli saab 

rakendada 

majandusaasta või ühe 

või mitme eelarveaasta 

jooksul. 
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Eelarve juhtimise konfiguratsioon 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Saate määratleda 

parameetrid ja eelarve 

üle kontrolli 

dimensioone. 

Pole saadaval Mõõtmed ja eelarve üle 

kontrolli säilitada 

vaikimisi parameetrid on 

määratletud ühest 

kohast.  

Eelarve kontrolli 

võimalusi on 

tsentraliseeritud. 

Valige vaikimisi üle 

eelarvega õigused 

kasutajagruppidele. 

 

Pole saadaval Kasutajaid saate määrata 

kasutajagrupid, et 

lubada või keelata 

algdokumentide ja 

raamatupidamise 

ajakirjad üle eelarvega 

töötlemise võimalused. 

Käitlemise üle 

eelarvega kindlate 

kasutajagruppide 

töötlemine on paindlik. 

 

Saate määratleda 

arvutamisel eelarve 

vahenditest, mis on 

saadaval. 

Pole saadaval Kasutajad saavad 

määratleda summad, mis 

on lisatud ja lahutatakse 

arvutusmeetodit, mis 

määratleb käsutuses 

olevatest vahenditest.  

Saadaval eelarveliste 

vahendite arvutamisel 

kohandamine on 

lihtsustatud. 

Kindlaks 

algdokumentide ja 

raamatupidamise 

töölehtede eelarve 

kontrolli üle. 

Pole saadaval Eelarve kontroll saab 

algdokumentide ja konto 

töölehtedele tasemel päis 

või rida kauba kanne. 

Määratud dokumendid 

ja raamatupidamine 

töölehed on 

kontrolli all. 

Määra eelarvemudeleid 

eelarve tsüklit ja 

eelarve tsükkel aeg 

kestab. 

Pole saadaval Kasutajad saavad 

rakendada üks või mitu 

eelarvemudelit ja eelarve 

tsüklit, nii, et näiteks 

saab eelarve kontrolli 

kulude eelarve mudel ja 

tegevuskulude eelarve 

mudel. 

Rakendamise eelarve 

on paindlik. 

Saate määratleda 

eelarve kontrolli 

eeskirjad. 

Pole saadaval Kasutajad saavad 

määrata erimõõtmeid, 

üle eelarvega õigused ja 

parameetrid.  

Dimensiooniväärtused 

ja eelarve üle kontrolli 

parameetrid on 

paindlik. 

Saate valida eelarve 

kontrolli keskne 

raamatupidamine. 

Pole saadaval Kuna peamine konto on 

ei valitud dimensiooni 

eelarve kontrolli, 

kasutajad saavad valida 

konkreetse keskne 

raamatupidamine eelarve 

eeskirjade 

kohaldamiseks. 

See on lihtsam 

rakendada eelarve 

kontrolli mõõtmed ja 

keskne 

raamatupidamine. 

Määratleda eelarve 

gruppe.  

Pole saadaval Kasutajatele saab 

määrata eelarve 

kontrollimise eest kokku 

mõõtmed ja moodustab. 

Rakendamise eelarve 

kontrolli dimensioone 

ja dimensiooniväärtusi 

on paindlik. 

Muuta aktiveerida, 

taastada ja muuta 

eelarve kontrolli 

konfiguratsiooni. 

Pole saadaval Kasutajad saavad 

kontrollida aktiivne 

eelarve kontrolli 

konfiguratsiooni ja 

kavand muuta. 

Rakendamine ja 

haldus, kontroll 

eelarve üle on 

lihtsustatud. 
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Eelarve kontroll alusdokumentide ja raamatupidamise ajakirjad 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Käivitada kontrollimist 

kirjeid on sisestatud, või 

lükata eelarve kontrolli 

kuni hagi, nagu 

tunnustuse, võetakse 

algdokumendi. 

Pole saadaval Alusdokumentide hulka 

ostu ostutellimused, 

ostutellimuste, hankija 

arvete, reisi 

ostutellimused ja kulude 

aruande. 

Üle eelarvega 

töötlemisel 

kontrollitakse või 

vältida. 

Iga Peažurnaali rida on 

kantud eelarve kontrolli 

käivitamise või eelarve 

sisse lükata enne, kui 

tööleht on sisestatud. 

Pole saadaval Raamatupidamise 

töölehed sisaldavad 

päevased töölehed, 

eraldamine 

töölehtedele, projekti 

kulu töölehtedel ja 

põhivara töölehtede. 

Üle eelarvega 

töötlemisel 

kontrollitakse või 

vältida. 

 

Eelarve registrikirjed 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Kasutada eelarve 

registrikande sõnastada 

ja hallata eelarveid. 

Pearaamatu eelarve 

tabelis sätestatud 

staatilise ladustamise 

eelarve kirjed. 

Kasutajad saavad 

määrata ühe või mitu 

tähist, mis järgneb 

eelarve tüüpe: esialgse 

eelarve, üleandmise, 

muudatus, koormamise, 

eelpandiõiguse, 

ülekandmise, projekt, 

põhivara, nõudluse 

prognoos, pakkumise 

prognoos, jaotus 

(avaliku sektori) ja 

esialgne eelarve 

(avaliku sektori). 

Kasutajad saavad 

jälgida, liigitada ja 

auditi eelarve registri 

kanded.  

Kasutada eelarve 

prognoos on üle 

pearaamatu 

alammooduli eelarve 

kandetüübid. 

Kasutajad ei leidnud 

Euroopa Liidu eelarve, 

alammooduli 

pearaamatusse.  

Kasutajatele üle kanda 

prognoosid projektid, 

põhivara, nõudluse 

prognoos (varude 

müük) ja pakkumise 

prognoosid 

(varude ostu).  

Üle prognoosid 

andmikes on 

lihtsustatud. 

Kasutamiseks avaliku 

sektori esialgse eelarve 

ja eelarve jaotus.  

Pole saadaval Kasutajad saavad 

määrata jaotamise ja 

esialgne eelarve registri 

kanded. 

Avaliku sektori 

organisatsioonides 

saate kasutada esialgse 

eelarve eelarve kontrolli 

üle ja jaotavad 

kinnitatud eelarve osa. 

Luua eelarve 

registrikannete 

konteerimise 

määratlusi. 

Pole saadaval Kui eelarve kanded on 

töödeldud, postitad 

mõisted saate luua 

mitme konto 

pangaandmiku kannete. 

Eelarve registrikannete 

saab automaatselt 

sisestada 

pearaamatusse. 
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Töövoo eelarve registri kanded 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Saate seadistada 

eelarve kanne töövood. 

Pole saadaval Töövooga seotud 

eelarve registrikannete 

juhitakse automaatselt 

ülevaatamiseks. 

Marsruudi ja eelarve 

registrikannete 

läbivaatamise on 

lihtsam. 

 

Eelarve ülekandereeglid 

Mida teha? Microsoft  
Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 
oluline? 

Saate määratleda 

eelarvesse ülekandmise 

eeskirjad. 

Pole saadaval Eelarvesse ülekandmise 

eeskirjad kindlaks teha, 

millal eelarve 

ülekannete vahel võib 

esineda. 

Eelarve ülekanded on 

kontrollitud. 

 

 

Eelarve ülekanded, eraldiste ja kordusi 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Üle eelarve summad.  Pole saadaval Kui eelarve kontroll 

on sisse lülitatud, 

kasutajate kanda 

eelarvesummasid. 

samal ajal kui teiste 

eelarvekannete registri 

või nad võivad kanda 

eelarvesummad 

algdokumentide ja 

raamatupidamise 

töölehti.  

Üleminek eelarve 

summad on paindlik. 

Dimensiooni või perioodi 

eelarve vahenditest 

eraldada.  

Kasutajatele ainult võiks 

eraldavad raha perioodi 

või dimensiooni eelarve 

sisestamise käigus. 

Kasutajad võivad levida 

Eelarveline summa 

dimensiooniväärtuste 

või fiskaalperioodi ühe 

tehingu abil.  

Eelarvekannete 

eraldamine loomine on 

lihtsam. 

Saate sisestada eelarve 

registrikannete 

kordumismustri.  

Kasutajad võivad luua 

korduva eelarve kulud. 

Kasutajad saavad luua 

registri korduva 

eelarvekanded.  

Registri korduva 

eelarvekannete 

loomiseks on lihtsam. 
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Eelarve aruanded ja päringud 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Vaadata eelarve 

registrikannete, eelarve 

kontrolli statistika ja 

eelarveliste vahendite 

aruannete ja 

päringute abil. 

 

Tegelik versus eelarve 

aruanne oli 

kättesaadav. 

Kasutajatele saab 

määrata parameetrid 

sortida ja 

kategoriseerida andmed 

järgmistes aruannetes 

ja küsib: 

 Saadaolevate 

eelarvevahendit

e aruanne 

 Tegelik versus 

eelarve aruanne 

ja uurimine 

 Eelarve 

üksikasjalik 

aruanne 

 Eelarve kontrolli 

statistika päring 

Kasutajad saavad 

vaadata, analüüsida, 

jälgida ja kontrollida 

olemasoleva eelarve 

summad, tegelike, 

Eelarvestatud kulud, 

eelarve registrikannete 

ja eelarve kontrolli 

statistika. 

 

Veebiteenuste liidest eelarvesse registrikande 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Luua, alla laadida ja 

uuendada eelarve 

registrikannete 

kolmanda osapoole 

rakendused 

Pole saadaval Kasutajad saavad luua 

ja importida XML-i 

eelarve registri 

kannete puhul.  

Eelarve registrikanded, 

mida on loodud väline 

eelarve kujundamise 

vahendeid võib 

kasutada. 

 

Lisateave 

Üksikasjalikumat teavet kuluarvestuse eelarve loomise kohta võib leida valged raamatud pealkirjaga 
eelarve kontrolli raamistiku Microsoft Dynamics AX-i 2012 rakenduste ja Rakendamise eelarve 
Microsoft Dynamics AX-i 2012 rakenduste jaoks.   

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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Pearaamatu ja alammooduli read ja väljamaksed 

Raamatupidamise distributsioonid ja alammooduli töölehe kanded on uue raamatupidamisraamistiku 

foundational tükid. Raamatupidamise väljamakseid lubada kasutajatel määratleda, kuidas summade 
arvel allikas dokumendi mõju tasakaalustamine, näiteks pearaamatukontode üldiselt pearaamatukonto 
või projekti. Alammooduli töölehe kanne on raamatupidamise kanne luuakse lähtedokumendi puhul. 

Alammooduli töölehe kanne jääb on alammoodul ja eelvaateks enne algdokumendi on töölehele 
sisestatud.  

Lisaks alammooduli päevikukanded, saab määratleda täiendavad tulemuslikkuse optimeerimine ja 

kokkuvõtet eeskirjad üleandmine alammooduli kausta Päevik kanded pearaamatusse. Ülekandmise 
saab määratleda sünkroonselt või asünkroonselt. Ülekandmise ajal, kasutajal on võimalus kokku 
alammooduli päevikukannete sarnased algdokumendile pearaamatu andmed koguse vähendamiseks. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Valikuline. Te võib või ei tohi kasutada seda funktsiooni, 
sõltuvalt sellest, kuidas sa jooksed oma äri. 
Funktsionaalsus on alati lubatud, kuid kui firma ei nõua 

pearaamatukontodele vaikimisi muudatusi, võite 
funktsiooni ei saa kasutada. 

Funktsioon valdkondadega  Hange  

 Ostureskontro  

 Müügireskontro 

 Reisimine ja kulud  

Sidusrühmade Äriotsuste tegijad 

Tehniliste otsuste tegijatele 

Rakendamise meeskonna liikmed 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

 

Uued funktsioonid 

Enne dokumendi allikas töölehele paigutamiseks saate vaadata raamatupidamise kirjet kontrollimaks, 

et summad on on töölehele sisestatud õige pearaamatu kontodele. Selle vaate raamatupidamise 
kanne nimetatakse alammooduli töölehe kanne. 

Alammooduli töölehe kanded ei saa otse muuta. Alammooduli töölehe kannete muutmiseks tuleb 
parandada raamatupidamise distributsioonid, sisestusreeglid, või postitad mõisted. Raamatupidamise 

väljamaksete abil saate määratleda, kuidas summa, mis moodustab, nagu mille tulu või kuluna 
pearaamatu konto summa on et pearaamatusse sisestatud. Esmane teave raamatupidamise jaotus 

on algdokumendi real ja mille jaoks kõnealune summa jaotub pearaamatukonto.  

Kui ühine mustreid, mis saate jaotada summad on algdokumendi realt, saate malli protsent ja 
dimensiooni väärtuse kombinatsioone. Teave malli kasutatakse luua raamatupidamise distributsioonid 
on algdokumendi real olevad summad. 
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Erikaalutlused 

 Te ei saa tükeldada varustatud üksused või põhivarade arvestus jaotusi. 

 Olemasolevate sisestusreegleid kasutatakse nii täiendavad ei ole vajalik. 

 Saate seadistada asünkroonne ja kokkuvõtet. 

 Uus terminoloogia on kasutusel Microsoft Dynamics AX-i 2012, nagu on näidatud järgmises 

tabelis.  

Microsoft 
Dynamics AX-i 

2009 

Microsoft 
Dynamics AX-i 

2012 

Definitsioon 

Sisesta 

Paigutamine 

töölehele 

Et jäädvustada dokumenteeritud ürituse 

alammooduli päevik. 

Sisesta 

Majandussündmuse rahalise väärtuse 
salvestamiseks kindlale kontole või üldise ja 

alamtöölehe kontokirjete summeerimiseks ja 
ümber klassifitseerimiseks pearaamatu ja 

alammooduli kontokirjeteks. 

Kanne 

Lähtedokument 
Algse kirje, et depositooriumi ühe või mitme 
ettevõtte sündmuste esinemise. 

Töölehe kanne Register on ürituse. 

Kanne 
Sotsiaal- või füüsilise majanduse vahetamise 

meetmeid. 

 

Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

Raamatupidamise levitamise ja alammooduli töölehe kanne funktsionaalsus on uut rakenduses 
Microsoft Dynamics AX-i 2012 ja on rakendatud järgmised alusdokumendid: 

 Ostutaotlused 

 Ostutellimused 

 Toote tarned (varasema nimega PO saatelehed) 

 Hankija arved 

 Vabas vormis arved 

 Reisiplaanid 

 Kuluaruanded 
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Distributsioonid ja alammooduli töölehe kanded 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Eelvaate 

raamatupidamise kanne 

algdokumendi enne 

töölehele see on 

alammoodul ja 

ülekandmine 

pearaamatusse. 

Seal oli piiratud 

nähtavus, mis oli 

tegelikult töölehele ja 

pearaamatusse üle 

kanda. 

Täielik raamatupidamise 

kanne kuvatakse kõigi 

valuutade enne 

töölehele ja 

pearaamatusse üle 

kanda. 

Perioodi lõpu 

korrigeerimine, 

peažurnaali kaudu 

on minimaalsed. 

Malli abil saate 

määratleda 

raamatupidamise 

väljamakseid. 

Pole saadaval Malle saab luua rahalise 

küljega väärtused, kuid 

mitte peamine konto, 

raamatupidamise 

jaotuste loomiseks. 

Andmete sisestamisel 

on lihtsustatud.  

Saate jaotada summa 

jaotus erinevate 

tegurite. 

Pole saadaval Summa saab levitada 

summa, protsent, kogus 

või võrdselt. 

Kasutaja saate 

määratleda jaotuse 

tegur, mida 

kasutatakse, et jagada 

summa. 

On partii iga dokumendi 

tüübi määratlemiseks 

paindlikkust, et saate 

üle kanda pearaamatu. 

Partiid olid olemas, 

kuid nad pidid iga 

algdokumendi käsitsi 

määrata. 

Töölehed on 

automaatselt loodud või 

kasutaja määratletud ja 

omistatakse 

automaatselt 

algdokumendi liigile. 

Töötlemine on edasi 

lükatud maksimeerida 

reageerimisvõimet. 

Andmete sisestamise on 

seetõttu kiirem. 

Saate määratleda, 

kuidas üks 

algdokumendi real 

oleva summa võib 

arvestada mitme 

pearaamatukonto. 

Pole saadaval Kasutajad ei ole eraldi 

dokumendi rea 

sisestamiseks iga 

tegevuse eest. Selle 

asemel luuakse üks rida 

ja raamatupidamise 

jaotus on jagada. 

Toiminguid, ei ole 

arvestus, määrab 

kindlaks, kuidas on 

registreeritud 

algdokumendi.  

Määratleda 

raamatupidamise 

väljamakseid enne 

algdokumendi. 

Pole saadaval Raamatupidamise 

jaotamist kõigi 

tootmisahela järgmise 

etapi algdokumentide 

(tellimused, toodete 

tarned ja hankijate 

arvete ost) 

määramiseks 

kasutatakse 

raamatupidamise 

väljamakseid 

ostutellimuse jaoks 

määratletud. 

Õige persona 

määratleb, kuidas peaks 

summa arvele ja 

korduvalt kasutada, kui 

äri elutsükli. 

Toetuse arvestamise  

IC-tehingute juures. 

IC-tehingute arvestus 

oli saadaval ainult 

töölehel. 

Kui algdokumendi 

toetab IC-tehinguid, 

asjakohane, kuna/tõttu 

konto kanded luuakse 

alammooduli töölehe 

kanne. 

Korral Kontserni 

raamatupidamise 

kanded luuakse pidevalt 

algdokument, mis 

toetab IC-tehingute 

juures. 
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Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Integreerida 

raamatupidamise 

distributsioonid 

ja projekti 

raamatupidamine. 

Pole saadaval Toetavad projekti 

raamatupidamise 

algdokumendid saate 

täpselt määratleda, kui 

summa on jaotatud 

projektide 

raamatupidamise 

väljamakseid.  

Toiminguid, ei ole 

projekti 

raamatupidamine, 

määrab ära, kuidas 

on registreeritud 

algdokumendi. 

Kinnitada ja eelarve 

jaotus 

raamatupidamisandmete 

alusel reservi. 

Pole saadaval Kasutaja saab 

määratleda eelarve 

kontrolli eeskirjad ja 

algdokumentide 

sisestamisel kasutada 

neid eeskirju. 

Ostud on tagatud, 

et eelarve piires. 
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Maksud 

Mis aitab teie organisatsioonil täita teenuste paljudes riikides/regioonides, sh käibemaks (VAT) 2010 

Euroopa Liidu määruste kohaldatava maksuseaduste on uuendatud käibemaksu töötlemise Microsoft 
Dynamics AX-i 2012. EL müüginimekirja aruandlus täita oma muudatustega värskendada. 
Maksumäärade võimaldab nüüd kuni viie kümnendkohaga. Valitud alusdokumendid jaoks arvutatud 

maksude muudatused on nüüd salvestatud enne, kui algdokument on töölehele sisestatud. 
Muutmiseks valitud töölehtede jaoks arvutatud makse on nüüd salvestatud enne töölehe kanded on 
konteeritud. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Jah 

Funktsioon valdkondadega  Ajakirjad: Peažurnaali, Arve tööleht, 

Arveregister, arve kinnitamise tööleht, võlatähe 
töölehtedele, pangatähtede töölehed, projekt 
kulude töölehel 

 Allikas dokumendid: Klientide arveid, vabas 

vormis arveid, ostu ostutellimused, 
ostutellimuste, toote tarned, projekti arvete, 

reisi kuluaruannete, hankijate arvete 

Sidusrühmade Äriotsuste tegijad 

Rakendamise meeskonna liikmed 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

 

Uued funktsioonid 

Saab tulumaksu määrad, mis sisaldavad kuni viis kohta pärast koma. 

1. Jaanuaril 2010 jõustusid muutmise eeskirjad, mis reguleerivad teenuste osutamise koht. Need 
muutused mõjutavad ka Euroopa Liidu (EL) ettevõtetele, mis mitmes ELi liikmesriigis käibemaksuga 

maksustatavate teenuste osutamise lihtsustatud tingimusi. 

Muudatused EL müüginimekirja aruandlus esitada üksikasjalikumat aruannet kauba, teenuse või 
investeeringute summad. 

Erikaalutlused 

Te peate mõistma, kuidas Microsoft Dynamics AX-i käibemaksufunktsiooni töötab. Lisateabe 
saamiseks otsige „Käibemaksukoodide seadistamine” ning „Käibemaksu seadistamise” kasutades 

Microsoft Dynamics AX-i Veebiotsing vahend. 

Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

Maksud on märkimisväärselt muutunud alates Microsoft Dynamics AX-i 2009. Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 muudatused on järgmised: 

 Maksu määr komakohast paremale jäävate kohtade käibemaksukoodid 

 Salvestada arvutatud makse enne algdokumentide või töölehed sisestatakse 

 Käibemaks (VAT) paketi teenuste 

 EU müüginimekirja üle andnud ülesandeid aruandlus 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=194311&orgi=whatsnew6
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Maksu määr komakohast paremale jäävate kohtade käibemaksukoodid 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Kasutada rohkem kui 

sajandikkohani 

maksumäärad. 

Maksumäärade koos 

kolme või enamat 

kümnendkohta, nagu 

0,125, on ümardatud 

kahe kümnendkohani, 

nagu 0,13. 

Maksumäärad võivad 

sisaldada kuni viie 

kümnendkohaga. 

Aitab 

organisatsioonidel, mis 

on kohalike, riigi ja 

Föderatsiooni nõuetele 

eri riikides või 

piirkondades. 

 

Salvestada arvutatud makse enne algdokumentide või töölehed sisestatakse 

Mida teha? Microsoft  
Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 
oluline? 

Muuta ja salvestada 

arvutatud maksu 

summad järgmised 

alusdokumendid: 

 Vabas vormis arve 

 Ostutellimus 

 ostutellimus, 

 Toote sissetulek 

 Hankija arve 

 Reisikulude 

aruanne 

Käibemaks arvutati iga 

kord, kui dokumendi 

allikas on avatud ja 

muudatusi ei 

salvestatud kuni 

konteeritud 

algdokumendi 

(töölehele sisestatud). 

Saate muuta dokumendi 

allika jaoks arvutatud 

maksude ja 

muudatused on 

salvestatud, isegi juhul, 

kui algdokument on 

kohe töölehele. 

Kasutatavus on 

paranenud. 

Muuta ja salvestada 

arvutatud maksu 

summad järgmistel 

töölehtedel: 

 Päevaraamat 

 Arve tööleht 

 Arveregister 

 Arve kinnitamise 

tööleht 

 Võlatähe töölehed 

 Käskveksli töölehed 

 Projekti kulude 

tööleht 

Käibemaks arvutati iga 

kord, kui töölehe kanne 

oli avatud ja muutused 

on salvestatud enne 

töölehe kanne 

konteeriti. 

Saate muuta töölehe 

kande jaoks arvutatud 

maksude ja 

muudatused on 

salvestatud, isegi siis, 

kui tööleht on 

sisestatud kohe. 

Kasutatavus on 

paranenud. 

Selge salvestatud 

käibemaksu summa 

käibemaksu koodi või 

käibemaksugrupp. 

Pole saadaval Vajaduse korral 

kustutada salvestatud 

maksusummad 

käibemaksukoodi, 

käibemaksugrupp 

või kauba 

käibemaksugrupp. 

Korralduse vastavust 

kehtivatele parem 

kasutatavus. 

Soovi korral peita 

käibemaksusummad 

vormidel töölehe kanne. 

Pole saadaval Iga töölehe nime, võite 

valida, kas peitmiseks 

või kuvamiseks 

käibemaksusummad 

töölehe kanne vormid. 

Jõudlus on paranenud. 
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Käibemaks (VAT) paketi teenuste 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Saate seadistada koha 

pakkumise eeskirjad 

teenuste kohta.  

See funktsioon on 

saadaval värskendusena 

reguleeriva funktsiooni 

mõjutatud 

riikide/regioonide. 

Kasutajad saavad 

erineva kauba 

käibemaksugruppide 

seadistamine ja 

määrata õige 

aruandluse tüübi 

(kauba, teenuse või 

investeeringuid). 

Hõlbustab ettevõtte 

vastavus Euroopa 

Liidu (EL). 

Saate seadistada ELi 

müüginimekirja 

aruandeid. 

See funktsioon on 

saadaval värskendusena 

reguleeriva funktsiooni 

mõjutatud 

riikide/regioonide. 

Teenused, 

investeeringud ja 

esemed on loetletud 

ELi müüginimekirja 

aruandeid. 

Hõlbustab ettevõtte 

vastavus Euroopa 

Liidu (EL). 

Müüa riigi/regiooni 

piiriüleselt. 

See funktsioon on 

saadaval värskendusena 

reguleeriva funktsiooni 

mõjutatud 

riikide/regioonide. 

Arved on töödeldud 

kasutades asjakohaseid 

käibemaksumäärade 

kauba ja teenuse puhul. 

Hinnad arvutatakse 

automaatselt. 

 

EU müüginimekirja üle andnud ülesandeid aruandlus 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Hulka kuuluvad 

summad teenuste eest. 

Ainult rea summad, mis 

kuuluvad kaubad võib 

üle EL-i müüginimekirja. 

Kasutajad võivad 

sisaldada kauba 

käibemaksu rühma, mis 

on aruandluse tüüpi 

teenus ridade summad. 

Hõlbustab ettevõtte 

vastavus Euroopa 

Liidu (EL). 

Hulka kuuluvad 

summad 

investeeringuteks. 

Pole saadaval Kasutajad võivad 

sisaldada kauba 

käibemaksu rühma, mis 

on aruandluse tüüpi 

investeeringute ridade 

summad. 

Hõlbustab ettevõtte 

vastavus Euroopa 

Liidu (EL). 
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Aadressiraamat 

Microsoft Dynamics AX-i 2012, süvendati aadressiraamatu funktsioone. Nüüd saate luua mitu 

aadressiraamatut virtuaalsete ettevõtete loomise asemel, ning saate kontrollida juurdepääsu aadress 
raamatuid, andes meeskondade või juriidiliste isikute õigused. Lisaks nüüd luua personaliosakond 
taotleja andmed otse taotleja vormi. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Jah 

Funktsioon valdkondadega Ostureskontro 

Müügireskontro 

Inimressursid 

Müük ja turundus 

Hange 

Sidusrühmade Rakendamise meeskonna liikmed 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

 

Uued funktsioonid 

Microsoft Dynamics AX-i 2012, saate määrata suvalise arvu aadressiraamatud ja määrata 

meeskondade või juriidilised isikud, nii et saate kontrollida, millega töötajad pääsevad kindla aadressi 
raamatud.  

Võite ka valida poliitikaid teatud aadressiraamatu või kõik aadressiraamatud juriidiline isik oma 

asutuses rakendada. 

Inimressursside taotleja andmed saate loodud taotleja ja talletatakse aadressiraamatu. 

Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

Globaalne aadressiloend on märkimisväärselt muutunud alates Microsoft Dynamics AX-i 2009. 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 muudatused on järgmised: 

 Funktsiooni 

 Turvalisus 

 Taotleja andmed 
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Funktsiooni 

Mida teha? Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Miks on see 

oluline? 

Esitatud teabe 

kehtivuse algus.  

Teave jõustumise 

kuupäeva nähti ette 

nime või asukoha. 

Kasutajate 

seadistamiseks 

jõustumiskuupäeva 

vahemikud, nimed ja 

asukohad ja teabe 

edastamine hankijatele, 

töötajatele ja tehingud. 

Teave on ajakohane. 

On mitu 

aadressiraamatut. 

Ainult üks aadress 

raamat võiks luua 

virtuaalse ettevõtte 

kohta. 

Organisatsioon saab 

luua mitu 

aadressiraamatut ühise 

pool kirjeid talletatakse 

samas kohas. 

Isiku andmed saab 

korraldatud Töötajakirje 

tüübi ja konkreetse 

isiku andmed teha 

kättesaadavaks ainult 

konkreetsete rühmade 

või juriidilised isikud. 

Saate sünkroonida 

Microsoft® Outlook®. 

Sünkrooniti ainult 

minimaalse 

aadressiteavet. 

Kontaktide 

sünkroonimine Microsoft 

Outlooki täiustatud ja 

mitu aadressi 

kasutatakse saab 

määratleda mitu 

aadressi. 

Isiku andmed võivad 

sisaldada aadressi 

kirjed, mida 

kasutatakse rohkem kui 

üks põhjus, miks isik. 

 

Turvalisus 

Mida teha? Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Miks on see 

oluline? 

Pool turvalisi andmed 

kasutaja rollid. 

Turvalisuse alase teabe 

aluseks oli ettevõtteid, 

mis pidi kasutaja 

juurde. 

Aadressiraamatute 

õigused põhinevad 

antud kasutajate rühmi 

või juriidilised isikud. 

Aadress raamat õigused 

turvasätted on tihedam 

ja rohkem 

spetsialiseerunud.  

Aadressi andmed 

importida.  

Tabeli importimise 

kasutati aadressi 

andmed importida. 

Andmed on kinnitatud, 

kui see on kantud, ja 

võivad kasutajad seada 

vaikeaadressi põhineb 

postiindekseid. 

Andmed on kinnitatud, 

kui see on sisestatud ja 

saab seada vaike-

aadressid. 

 

  



 

67 

 

UUS, MUUDETUD JA AEGUNUD FUNKTSIOONIDE JAOKS MICROSOFT DYNAMICS AX-I 2012 R2  

Taotleja andmed 

Mida teha? Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Miks on see 

oluline? 

Kirjete loomine uutele 

taotlejatele 

olemasolevate 

taotlejate ja töötajate.  

Ei toetata  Kasutajad saate 

sisestada taotluse ja 

taotleja uue 

informatsiooni ja saate 

muuta olemasoleva 

taotleja ja tõendeid 

töötaja kohta. 

Taotluste sujuvamaks. 

Luua olemasolevate 

taotleja taotluse.  

Taotlused olid seotud 

taotlejaid, töötajad ja 

kontaktid. 

Rakendused on seotud 

üksnes taotleja ja 

taotleja andmeid saab 

luua otse taotleja vormi. 

Rakenduse loomiseks 

on lihtsustatud. 

Taotleja kirje loomine 

olemasoleva aadressi 

raamatu kirje 

teave abil.  

Ainult võib taotleja 

andmed käsitsi 

sisestada. 

Taotleja dokumendid 

saab luua mõne 

olemasoleva aadressi 

raamat poole kirje.  

Käsitsi sisestatud 

andmetest on 

vähendatud taotlejatele, 

kelle andmed on juba 

salvestatud 

aadressiraamatus. 

 

Lisateave 

Aadress raamat raamistiku kohta lisateabe saamiseks vt valge raamat, pealkirjaga aadress raamat 

raamistiku rakendusi Microsoft Dynamics AX-i 2012. 
  

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

Microsoft Dynamics AX-i 2012, saate uusi tooteid määratletud ja ettevõtete jaoks välja. Ka, üksus on 

nüüd alati põhineb toote määratlus. Microsoft Dynamics AX-i 2009, võiks luua üksuste kasutamata 
välistava määratlemise protsessi.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Ei ole vaja kohaldada selle suhtes tingimisi. Kui 

kasutate versiooni Microsoft Dynamics AX-i funktsioon, 
see on tehtud märkimisväärseid muudatusi ja peab üle 
vaatama selle teema. 

Funktsioon valdkondadega  Laohaldus  

 Tooteteabe haldus 

Sidusrühmade Äriotsuste tegijad 

Tehniliste otsuste tegijatele 

Rakendamise meeskonna liikmed 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

 

Uued funktsioonid 

Kohustuslik samm üksuse loomise protsessis lisatakse toote määratluse tase ja kõik teemad on seotud 

toote määratlusele.  

Erikaalutlused 

Üksused põhinevad toote määratlused nii, et toote määratlused on vaja kõigi üksuste Microsoft 
Dynamics AX-i 2012. 

Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

Varude protsess on märkimisväärselt muutunud alates Microsoft Dynamics AX-i 2009. Microsoft 
Dynamics AX-i 2012 muudatused on järgmised: 

 Toodete ja toote variantide 

 Toote väljalaske 

 Toote tõlked 

 Varude dimensiooni grupp uus jaotus 
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Toodete ja toote variantide 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Saate luua ja hallata 

toodete määratlused ja 

kapten määratlused 

sätestatakse toodete 

ühise ettevõtte tasandil. 

Ei ole olemas, sest 

kauba mõisted on 

loodud otse tabelist 

Kaup. 

Üksused on alati 

põhineb toote 

määratlused ja toote 

määratlused võib 

jagada kõigis 

ettevõtetes.  

Toodete loomisel on 

tsentraliseeritud ning 

kuvatakse kõik toodete 

ja toote variantide, mis 

on saadaval kogu 

organisatsiooni.  

Saate luua toote 

variantide põhineb toote 

meistrid. 

Saadaval 

kaubadimensioonide 

kombinatsioonide, siiski 

on raske hallata, mille 

juriidilised isikud on 

juurdepääs mis 

variandid. 

Uusi objekte saab luua 

toote variante, mis on 

seotud toote 

dimensiooni seadistuse 

põhjal. 

 

Ülevaade on esitatud 

toote variante, millega 

kaubeldakse. 

 

Toote variantide 

konfigureerimine toote 

konfiguratsiooni 

tehnoloogia abil. 

Saadaval, kuid ei 

sisalda konfiguratsiooni 

tehnoloogiline lahendus. 

Toote määratlused 

sisaldavad teavet, millal 

ja kuidas variandid on 

konfigureeritud.  

Kasutaja saab 

kontrollida toote 

määratlemise kaudu 

kauba konfiguratsiooni 

strateegia. 

Ühtlustada kaupade 

toote määratlus 

mallide abil. 

Pole saadaval  Toote määratlus kirje 

saab salvestada mallina. 

Toote määratlus malli 

saab aidata ühtlustada 

kaupade. 

 

Toote väljalaske 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Jagada toote 

määratlused kõigis 

ettevõtetes. 

Pole saadaval Toote määratlused saab 

lubada kasutada mitu 

ettevõtet. 

Toote hoidla on 

tsentraalselt 

kontrollitav. 

Säilitada avatud toote 

väljalasked. 

Pole saadaval  Vabastamist võib 

korrata pärast vea 

parandamist või toote 

vabastamist saab edasi 

lükata. 

Vabastamise protsessi 

ja toote Pressiteated 

ajastus saab kontrollida. 

 

Toote tõlked 

Mida teha? Microsoft  
Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 
oluline? 

Tõlgi toote nime ja 

teavet. 

Ainult toote kirjeldused 

olid tõlgitud. 

Toote nime, variandi 

tootenimetusi ja toote 

määratlus atribuutide 

kirjeldus kuvatakse 

kliendi arve. 

Mahutab tegeliku toote 

mõiste paremini mõista. 
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Varude dimensiooni grupp uus jaotus 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Saate seadistada eraldi 

toote, ladustamise ja 

jälgimise 

dimensioonigruppi. 

Teemad olid seotud ühe 

varude dimensiooni 

grupp, kus kõik kolm 

liiki mõõtmed on 

seadistatud.  

Üksuste 

laodimensioonide 

seadistuse on paindlik 

ning hõlmab eraldi 

kirjeldus järgmisega: 

 Toote mõõtmed 

kauba omadusi, 

mis on seotud 

vaatlusaluse 

toote 

määratluse 

kohta 

 Ladustamise ja 

jälgimise 

asukohapõhine 

seadistus, et on 

seotud füüsilise 

käitlemisega 

olevate 
ettevõtete jaoks. 

Seadistamise ja 

ladustamise dimensioon 

Sõprade jälgimiseks 

võib tsentraliseeritud 

või detsentraliseeritud.  

 

Lisateave 

Lisateavet kauba-toote andmete seethe valge raamatu kauba-toote andmete haldamise raamistiku 
Microsoft Dynamics AX-i 2012 rakenduste.  

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

Töötajad on nüüd töötaja tüüp. Töötaja võib olla isik, kes on töötaja või töövõtja. Mitme tabeli kogu 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 on ümber nimetatud või muudetud kontseptuaalne mudel muutumise 
kajastamiseks.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Ei ole vaja kohaldada selle suhtes tingimisi. Kui 

kasutate versiooni Microsoft Dynamics AX-i funktsioon, 
see on tehtud märkimisväärseid muudatusi ja peab üle 
vaatama selle teema. 

Funktsioon valdkondadega Inimressursid 

Sidusrühmade Äriotsuste tegijad 

Tehniliste otsuste tegijatele 

Rakendamise meeskonna liikmed 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

 

Uued funktsioonid 

Täiustatud jõustumiskuupäeva mustrid on lisatud viimase pala, praeguse ja tulevaste tehingute mis on 

seotud töötaja kirje. Samuti saate laenutus, üle kanda ja lõpetada töötajate kergemini nüüd. 

See on lihtsam liikuda töötaja töökäigu ühe juriidilise isiku teise ja on lihtsam jälgida töötaja tööhõive 
ajalugu. 

Erikaalutlused 

Töötajad ja töövõtjad on nüüd jagatud üksused. Töötaja tabel (HcmWorker) ei ole enam määratud ID-
ga on konkreetseid andmeid. Töötanud järgmistel töökohtadel (HcmEmployment) abil saate määrata 

töötaja mitu juriidilistele isikutele. XDS kindlustatuse poliitikate abil saate jäljendada ohjeldamine 
töötaja andmed juriidilise isiku poolt. 

Tuleb arvestada ka järgmist teavet: 

 Turberollid abil saate ettevõtteportaali kaudu töötajate iseteeninduskeskuse võimalusi ette.  

 Töötaja olek on nüüd saadud töösuhte. 

 Töökeskuste ei ole enam osa töötajate tabelis. 

 Kompetentsid on seotud isikuga, mitte virtuaalse võrgustiku. Pädevused jagatakse ka 

juriidiliste isikute üle. 

 Suvand Kustuta isikuandmeid töötaja viisardi on eemaldatud. 

 Veel saate määrata puudumise ja hüvitamise funktsiooni ID-ga on. Seetõttu, funktsionaalsuse 
puudumise tõttu ja hüvitise sisaldub praeguse juriidilise konteksti kaudu. Kui te muudate 

töötaja hüvitist ja ei ole teavet, sa pead olema sisselogitud juriidilise, mida soovite salvestada 
ja hüvitised ei ole kirjeid. 
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Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

See funktsioon on märkimisväärselt muutunud alates Microsoft Dynamics AX-i 2009. Microsoft 
Dynamics AX-i 2012 muudatused on järgmised: 

 Inimressursid 

 Allkiri asutus 

 Varud 

Inimressursid 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Töötajate kandidaatide 

palkamisega. 

Mitu sammu on 

kohustatud tasuta 

lõpule viia. 

Kandidaadi värbamine 

on vaja vähem käsitsi 

samme. 

Võite olla kindel, et uusi 

palkab on õigesti 

arvesse organisatsiooni 

põhikohale. 

Töötaja töölepingu 

lõpetamine. 

Mitu sammu pidid 

lõpetamist lõpule viia. 

Vähem käsitsi samme 

on vaja töötaja töösuhte 

lõpetamisega seotud. 

Seal võib olla vähem 

vigu aruandlus, hüvitise 

ja palga pärast seda, 

kui töötaja töösuhe on 

lõppenud. 

Saate vaadata töötaja 

ajalugu. 

Ei toetata Kasutajad saavad 

jälgida varem, 

praeguste ja tulevaste 

tehingutega seotud 

töötaja tööhõive 

ajalugu. 

Kuvatakse töötaja töö 

ajaloo põhjalik 

kronoloogilist. 

Töötaja üle kanda uude 

asukohta. 

Mitu sammu pidid 

ülekandmise lõpule viia. 

Töötajate üleminek 

ühest kohast teise 

protsessi sujuvamaks ja 

üleandmise ajalugu on 

salvestatud. 

Võite olla kindel, et 

töötajad on 

nõuetekohaselt üle ja et 

rentides juhtide on 

teavet, et neil on vaja 

hallata praeguses etapis 

üleminekuprotsessi. 

Töötaja tööhõive üks 

juriidiline isik teise 

teisaldada. 

Mitu sammu pidid 

teisaldada töötaja ühe 

juriidilise isiku teise 

juriidilise isiku kätte. 

Vähem käsitsi samme 

on vaja liikuda ühe 

juriidilise isiku 

töötaja teise juriidilise 

isiku kätte. 

See protsess on rohkem 

intuitiivne ja vähem 

füüsilist tööd on vaja 

teisaldada töötaja 

Töötanud järgmistel 

töökohtadel ühe 

juriidilise isiku teise 

juriidilise isiku kätte. 

Kuva inimressursside 

aruanded, mis 

sisaldavad teavet mitme 

juriidilised isikud. 

Ei toetata Saate vaadata 

inimressursside 

aruanded, mis 

sisaldavad teavet mitme 

juriidilised isikud. 

Sa pead erineva 

juriidilise isiku 

juriidilisele isikule 

aruannete vaatamiseks 

logige sisse. 
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Allkiri asutus 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Kulutuste asutus anda 

ettevõtte kulutused 

töötajate ja anda 

asutuse juhtide 

heakskiitmise 

äritegevuse kulud. 

Toetuse nähti ette 

kulutuste ja 

tunnustuse piire. 

Täpsem konfiguratsiooni 

ja haldamise võimalusi 

on lisatud. 

Ettevõtete saab 

rakendada ettevõtte 

kulutuste ja tunnustuse 

piire rohkem 

granuleeritud tasandil. 

Iseteenindusega 

abitaotlused esitatakse 

kulutuste ja heakskiidu. 

Ei toetata Töötajad võivad 

taotleda allkirjastamise 

tähtaeg äritegevuse 

kulud ja ettevõtjad 

võivad taotleda 

heakskiidu piirangu, 

töötaja portaali kaudu.  

Taotlemise ja 

heakskiitmise kulutuste 

ja kinnitamise töövoo 

abil protsess on 

automatiseeritud ja 

lihtsustatud. 

Lisateave 

Kohta leiate rohkem teavet töötajate ja inimressursside raames valges raamatus pealkirjaga 
rakendamine ja ajakohastamine inimressursside raamistikku Microsoft Dynamics AX-i 2012 
rakenduste.  

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

Microsoft Dynamics AX-i 2012 kehtestatud poliitilise raamistiku määratlemise reeglid moodulite 
juhendit voolu äri. Raamistik ühtse mustri ja rikas funktsioon määratud, et kasutajad saavad kasutada 

lihtsaid reegleid rakendada või hinnangu ning tegutseb mitmeid erinevaid eeskirju keerulise 
organisatsiooni hierarhia. Saate luua reeglid kontrolli tehingu voolu ja jõustada äritegevuse eeskirju 
järgmistes valdkondades: 

 Audit 

 Reisimine ja kulud 

 Allkirjastamislimiidid 

 Ostuosakond 

 Hankija arve  

Poliitiline raamistik on kasutada kolmanda osapoole Microsoft Dynamics AX-i arendajad laiendatav.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Valikuline 

Funktsioon valdkondadega Kõik 

Sidusrühmade Äriotsuste tegijad 

Tehniliste otsuste tegijatele 

Rakendamise meeskonna liikmed 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

 

Uued funktsioonid 

Poliitiline raamistik on uut rakenduses Microsoft Dynamics AX-i 2012. 

Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

Ettevõtte kanne tasandil jõustamine on märkimisväärselt laienenud alates Microsoft Dynamics AX-i 2009.  
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Ettevõtete reegli loomine ja jõustamine 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Poliitikate loomine Ei toetata Administraatorid saate 

luua poliitika, äri nagu 

kulutuste piirid ja osta 

poliitika eeskirjade 

täitmise tagamiseks. 

Võimaldab suuremat 

kontrolli äri ja ettevõtte 

poliitika rakendamist. 

Poliitikate haldamine Ei toetata Administraatorid võib 

muuta poliitika, et 

kajastada muutuvaid 

vajadusi äri. 

Tagab paindlikkuse 

ärijuhtimise tehingu 

käigus. 

Luua kohandatud 

poliitika ja tüübid 

Ei toetata Arendajad saavad luua 

kohandatud poliitika 

liigid ja tüübid.  

Võimaldab täiendavat 

kohandamist vastavalt 

ettevõtte vajadustele. 

 

Lisateave 

Poliitilise raamistiku kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat on valge raamat kasutades poliitika 
raamistikku 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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Kontserni projektide Ajatabeli kanne (Microsoft Dynamics AX-i 2012 

Feature Pack) 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 Feature Pack, võimaldavad organisatsiooni töötaja ühes selle juriidilised 
üksused saate sisestada projekti, mida hallatakse teise õigussubjekti, ilma et oleks vaja vahetada 
firma andmekogumite töötaja töötunnid. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Ei 

Funktsioon valdkondadega Projektihaldus ja raamatupidamine 

Inimressursid 

Kodu (määratud Töögraafikud) 

Sidusrühmade Äriotsuste tegijad 

Tehniliste otsuste tegijatele 

Rakendamise meeskonna liikmed 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

Uued funktsioonid 

Pärast seda, kui on installitud Microsoft Dynamics AX-i 2012 Feature Pack, juriidilise isiku saate teha 
järgmist: 

 Võimaldada kontserni Ajatabeli funktsioonid on projekti juhtimine ja raamatupidamine vorm. 

 Määrata ühe tunni hinnad, et juriidilise isiku tasu seotud juriidilised isikud saavad laenusumma 
töötajate ning üle hinna-tunni vormi. 

 Loodud juriidilise isiku kulud klientide tunni hinnad laenatud töötajate aega ning Müügihind-

tund vorm. 

 Töötajate muud juriidilised isikud, lisada oma kontrolliseadistus on Töötaja/projekt 
kontrollgruppide vormi ja Töötaja/kategooria kontrolligruppide vorm. 

Mis võimaldab kontsernisisese Ajatabeli funktsioon lisab järgmised funktsioonid: 

 Laenusumma noorsootöötajad saavad esitada projekti Ajatabeli tundi tööd, et nad täidavad 

juriidiline isik, kes on nende võtmise.  

 Projektijuhid saab vaatama ja heaks kiitma Ajatabeli pärines laenatud töötajad. Laenutamine 
juriidiline isik saab jälgida summad tasumisele kuuluva laenu juriidiline isik. 

Lisaks IC Ajatabeli funktsioon lisab kaks uut sisestamise järgmisi: 

 Kontserni tulud — salvestamine Kontserni tulud kasutatakse laenutamine juriidilise isiku kirje 

tuludele vastavad tegevuskulutused, mis tulenevad laenamine vahendeid laenu juriidilise isiku 
poolt valitud konto. 

 Ettevõttesisesed kulud — konto, mis on valitud IC kulude süstematiseerimine laenutamine 
juriidilise isiku registreerimiseks kasutatav juriidilise laenatud vahendite eest tegelikke kulusid.  
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Erikaalutlused 

Laenutamine juriidiline isik ei saa arvet luua IC korda, laenu juriidiline isik regulaarset 
raamatupidamise maksta protsessi kaudu saadetud. (Sel juhul laenu juriidilise isiku konto toimub 

samamoodi nagu iga teise müüja). Selle asemel, tähtaeg-et ja kuna-summad, kirjendatakse 
pearaamatukontod. Selle teabe põhjal laenu juriidiline isik saab määrata, kui palju maksma 
laenutamine juriidiline isik. Pärast laenutamine juriidilise lahendab neid makseid vastu 

Kaubaandmiku kanded, laenutamine juriidilise isiku saate määratleda, millised kellaajad on 
tasutud. 

Kontserni ajatabelite funktsioon Microsoft Dynamics AX-i 2012 Feature Pack kasutuselevõtuga 
teostab ajatabelite sisestamise raamatupidamisarvestuse raamistiku, mis võeti kasutusele 

Microsoft Dynamics AX-i 2012. Selle tulemusena tunnitöölehtede enam ei kasutata alammooduli 
kirjeid kokku ega mis tahes hilisema projekti tehingud on seotud ajatabelite. Lisaks vaikimisi 

sisestamise tase atribuut, mis oli konkreetse projekti juhtimine ja raamatupidamine on taunitud. 
Kohandatud lahendusi, mis on ehitatud pärast Ajatabeli funktsioone Microsoft Dynamics AX-i 2012 
võib tekkida vajadus uuendada Microsoft Dynamics AX-i 2012 Feature Pack selle muudatuse, et 

isegi siis, kui te ei kavatse kasutada IC ajatabelite funktsioon. 

Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

Kontserni Ajatabeli funktsionaalsus on uus Microsoft Dynamics AX-i 2012 ja on tehtud 
muudatusi, et: 

 Tunni üleandmise ja müügihinnad 

 Kontrollgruppide 

 Kas soovite Ajatabeli esitamise ja heakskiitmise 

 Tulude ja kulude arvestus 

Tundide ülekandmiseks ja müügi hinnad 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 
Miks on see oluline? 

Saate määrata 

töötajatele, kes on 

laenatud seotud 

juriidilise tunni hinnad. 

Ei ole olemas. Projekti juhtimine ja 

raamatupidamine 

toetab tunni ülekannete 

teostamise protsessile. 

See salvestab 

sisehindadele 

projektidele, mis on 

seotud juriidiliste isikute 

töötajad. Saate luua mis 

tahes kombinatsioonid 

kuupäev, töötaja, 

projekti, kategooria ja 

juriidilise isikuna laenu 

üleandmise hinnad. 

Laen juriidilistele isikutele 

on õige summa eest tundi, 

aidanud kaasa projekti 

töötaja, teise juriidilise 

isiku kätte.  

Saate määrata tunni 

keskmiste 

müügihindade laenatud 

töötajad, kellele on 

määratud kliendi 

projekti. 

Ei ole olemas. Tundide hindu saab 

määrata oma töötajate 

ja seotud juriidilised 

isikud. 

Laenatud töötajate 

müügihinnad saate määrata 

vormil juriidilise isiku 

Microsoft Dynamics AX-i 

kirjed. 
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Kontrollgruppide 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 
Miks on see oluline? 

Kontrollida, milliseid 

projekte ja kategooriaid 

töötaja saab seostada. 

Kandeid ei saa sõlmida 

tunnitöölehtede 

projektid ja 

kategooriad, mida 

töötaja ei ole jaoks 

valideeritud. 

Tunnikannete saab 

sisestada ainult töötaja 

juriidilise isiku 

projektide puhul. 

Töötajate saate 

sisestada tundi 

ajatabelite, mitte ainult 

töölehtedel, aga ka 

projektide ja 

kategooriate, et need 

on jäädvustatud. Te 

saate lisada töötajatele, 

kes on laenatud teise 

juriidilise isiku kätte 

kontrollgruppide 

juriidilise isiku andmed. 

Töötajaid saate valida 

projektid, mis on suutnud 

oma ja muud juriidilised 

isikud, mille jaoks nad on 

kinnitatud töö. 

Kas soovite Ajatabeli esitamise ja heakskiitmise 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 
Miks on see oluline? 

Noorsootöötajad saavad 

esitada ajatabelite ja 

projektijuhid saate läbi 

vaadata ja heaks kiita 

arvutusvalemite  

Ei ole olemas. Noorsootöötajad saavad 

esitada oma juriidilise 

isiku projekti tööks ja 

juriidilised isikud, mis 

on laenatud nende töö. 

Projektijuhid saate 

vaadata Ajatabeli 

ettepanekud oma 

juriidilise isiku 

töötajatele ja töötajate 

töö, nad on laenatud 

seotud juriidilised 

isikud. 

Töötaja, kes töötab ühe 

juriidilise isiku poolt saate 

sisestada töö, mida tehakse 

juriidilise isiku erinevate 

projektide ilma, mida 

juriidiline isik, kes haldab 

projekti tundide Ajatabeli. 

Projektijuhid ei ole sisse 

logida mitme ettevõtte 

Microsoft Dynamics AX-i 

esitada ja vaadata 

kontsernisisese projektitöö 

tundide Ajatabeli. 

Kirje tulud ja kulud 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 
Miks on see oluline? 

Määrata konto, kus 

registreeritakse tulu, 

mis tuleneb laenamine 

töötaja üle teisele 

juriidilisele isikule. 

Ei ole olemas. Uus konteeringuliik 

Kontserni müügitulu 

on saadaval ka 

projektide vormi. 

Laenutamine juriidiline isik 

saab hõlpsalt jälgida tulu, 

mis on saadud laenamine 

töötaja mõnele teisele 

juriidilisele isikule. 

Määrake konto, kuhu 

soovite salvestada tõsi 

maksab mis on tekkinud 

laenamine töötaja üle 

teisele juriidilisele 

isikule. 

Ei ole olemas. Uus konteeringuliik 

kontserni kulud on 

saadaval ka projektide 

vormi. 

Laenutamine juriidiline isik 

saab hõlpsalt jälgida 

laenamine projekti teise 

juriidilise isiku töötaja poolt 

kantavad kulud. 
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Jaemüügi moodul (Microsoft Dynamics AX-i 2012 Feature Pack) 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 Feature Pack sisaldab jaemüügi moodul, mis lisab uusi funktsioone 

ja funktsioon uuendused Microsoft dünaamika AX jaemüük 2009. Selle väljalaske jaemüük on nüüd 
täielikult kaasata Dynamics AX-i 2012. Mitmeid jaemüügi turu jaoks eriomased laiendusi jaemüük 
funktsioonid kuuluvad ka Microsoft Dynamics AX-i 2012 funktsioonipaketi. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 
Nõutav Ei 

Funktsioon valdkondadega Jaemüügi moodul 

Sidusrühmade Äriotsuste tegijad 

Tehniliste otsuste tegijatele 

Rakendamise meeskonna liikmed 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

 

Microsoft Dynamics AX-i jaemüük 2009 võrdlus 

Jaemüügi moodul on märkimisväärselt muutunud alates Microsoft Dynamics AX-i jaemüük 2009. 
Järgnev tabel kirjeldab neid muutusi. 

Jaemüügi moodul 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Kategoriseerida tooted Kategooria juhtimine oli 

ainult ühe, nelja korruse 

hierarhia, mida kasutati 

kõigi toodete ja 

kaubandus. Eri 

rühmadesse võiks 

kasutada täiendavalt 

liigitada kampaaniad või 

erivajadusi, kuid ei ole 

veel hierarhiate 

toetasid. 

Tooted võib liigitada 

nüüd läbi kategooria 

haldamise funktsiooni 

Microsoft Dynamics AX-i 

2012. Võib liigitada 

toodete abil on nlevel 

sügav kategooriasse 

hierarhia. Mitme 

kategooria hierarhiad 

on toetatud erilistel 

asjaoludel. Näiteks 

võite luua eraldi 

kategooriasse hierarhia 

Manager special, 

hinnakujundus 

tutvustusi, mis on 

ajaliselt piiratud. 

Tõhusamalt saab 

kategoriseerida oma 

tooted. Näiteks võite 

luua ühe peamise 

kategooria hierarhia 

kõik oma tooted ja ühe 

või mitme täiendava 

kategooria hierarhiate 

kampaaniate kohta 

tooteid, toodete müük, 

ja nii edasi.  

Kõik tooted kategoorias 

saab rakendada 

atribuudid, mis on 

määratud kategooria 

tasemel. Vanema 

kategooria määratud 

väärtused saab pärida 

lapse kategooriate 

kaupa. 
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Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Toote sortimentide Üksuste rühmitamiseks 

koos ja neid salvestada 

või salvestada rühma 

määrata. 

Saate tõhusamalt luua 

ja säilitada sortimentide 

lisaseadmed toodete 

kategooria hierarhiad 

ja organisatsiooni 

hierarhia. Lisati koht ja 

kuupäev. Uus pakett-

töö on lisatud 

perioodilisi uuendusi ja 

muudatusi, mis on 

tehtud valik. 

Nende lisaseadmed te 

keskselt hallata kõik 

tooted juriidiliste isikute 

üle. Te saate:  

 Tõhusalt grupi 

kauplustes ja 

kanalid, mida 

sortimentide on 

määratud 

organisatsiooni 

mudeli abil. 

 Saate luua mitu 

sortimentide 

kategooria 

hierarhiaid.  

 Välja valitud 

toodete valik. 

Jaemüügikanal Ainult kauplusesse 

mõiste oli olemas. 

Jaemüügi kanal sisaldab 

tellis-ja uhmris 

kauplusesse, e-pood ja 

online-turul. Kaubandus 

kanalid on alatüüp 

tegutsev üksus. 

Kasutada 

organisatsiooni 

hierarhia mudeli 

säilitada suhteid ja 

kanalite jaemüük. 

Hinnagrupid Määrata konkreetse poe 

hinnad määrates poe 

jaotus asukoht otse 

kokkuleppega. 

Hind kauplustes on 

tehtud 

Hooldushinnarühmad 

abil. Sõlmitud on 

konfigureeritud 

hooldushinnarühmade 

abil. Microsoft Dynamics 

AX-i jaemüük POS 

kasutab määratud 

kaubanduslepped 

hooldushinnarühmade 

ja kaubanduslepingute 

alus toote hinna 

määramiseks. 

Hooldushinnarühmade 

võimaldada suuremat 

paindlikkust, kui toote 

hinna. Saate 

konfigureerida mitu 

Hooldushinnarühmad 

rahuldada oma 

erinevate toodete 

jaemüük kanalite ja 

seejärel määrata ühe 

või mitme 

Hooldushinnarühmad 

oma kauplustes. 

Perioodilised 

allahindlused 

Perioodiliste allahindlusi 

ei määra prioriteet, mis 

loodi allahindluse. 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Feature Pack sisaldab 

järgmisi täiustusi:  

 Kokkulangevus 

eeskirju kohaldada 

mitmeid 

soodustusi.  

 Võime määrata 

kategooria, toote 

või toote variantide 

perioodiliste 

allahindlusi.  

 Kasutades kasulikke 

koodid (Kupongid) 

online edutamistest 

kampaaniate 

toetamine. 

Jaemüügi POS saab 

nüüd rakendada 

kokkulangevus eeskirju, 

on allahindlus, kui mitu 

allahindluste toote. 

Kokkulangevus 

eeskirjad põhinevad 

toote kategooria, kui 

allahindlused on 

määratletud kategooria 

tase või kasutades 

allahindlus kood. 
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Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Kliendi tellimused Ei ole klientide 

tellimused. 

Toetab kahte tüüpi 

klientide tellimused: 

pakkumine ja müük. 

Klienditellimuste 

toetada järgmistel 

juhtudel: 

 Tellimuse loomiseks 

hakkasid Selveri 

kauplusest. 

 Tellimuse loomiseks 

poes, hakkasid 

erinevad poest. 

 Poest saadetakse 

kliendile tellimuse 

loomine 

 Luua online 

tellimuse ja korja 

et pood. 

 Algatada ja viia 

lõpule korjamine ja 

pakkimine töövood 

jaemüük POS. 

 Protsessi tellimuse 

tulu või 

tühistamiste ja 

jaemüügi POS. 

 

Lisateave 

Vt üksikasjalikku teavet jaemüügi funktsioone, mis on uued või muudetud Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 Feature Pack, mis on uus dokument kell on Microsoft Download Center. 

 

  

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

Microsoft Dynamics AX-i varasemates versioonides ette dokumentatsiooni läbi iga kliendi arvutisse 

talletatud failide, abi süsteemi Microsoft Dynamics AX-i 2012 on klient-server-põhise. Abiinfo süsteemi 
peamine komponent on abi server Internet Information Services (IIS) virtuaalne rakendus töötab teie 
võrgu sees. Abi server talletab ja haldab spikrifailid, mis tarnitakse võrguühenduse toote ja kirjutada 

Microsoft Dynamics AX-i rakendamiseks kohandatud spikrifaile. Microsoft Dynamics AX-i 2012 ka 
Spikrivaaturiga, mis pääseb juurde Microsoft Dynamics AX-i klient, ja kuvab spikriteemad. Saate 
otsida abi server võõrustas dokumentatsiooni. Spikrivaaturiga pakub ka juurdepääsu Microsoft 

Dynamics AX-i lisaabi, mis toimus World Wide Web.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Jah 

Funktsioon valdkondadega  Arhitektuur 

 Klient 

 Install 

 Täiendamine 

Sidusrühmade Äriotsuste tegijad 

Tehniliste otsuste tegijatele 

Rakendamise meeskonna liikmed 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

 

Uued funktsioonid 

Abiinfo süsteemi arhitektuur pakub järgmisi eeliseid:  

 Lihtsamalt saate lisada kohandatud Teemad spikri süsteem. 

 Saate lubada keegi teie ettevõttes, luua dokumentatsiooni. 

 Kergemini saab kohaldada ja levitada Microsofti, partner või muu tootja dokumentatsiooni 

värskendusi. 

 Otsingu abil saate vaadata spikri dokumentatsioon, mis asub teie võrgus või veebis. 

Erikaalutlused 

Abi server peab olema installitud arvutis, mis töötab Internet Information Services (IIS). Kui Abiinfo 
teema nõuab Microsoft Dynamics AX-i klient, saadetakse taotluse korral abi server. Abi server otsib 
teema ja saadab klient, nii et seda saab kuvada Spikrivaaturiga kliendi arvutisse.  

Dokumentatsiooni kohandamine lubamiseks tuleb lisada kausta server aidata ja juhendada Kirjanike 

koht dokumentide failid seal. Kirjanik, kes avaldab dokumentatsioon peab olema failide kopeerimine 
kausta õigused. 
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Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

Abi süsteem on märkimisväärselt muutunud alates Microsoft Dynamics AX-i 2009. Microsoft 
Dynamics AX-i 2012 muudatused on järgmised: 

 Abi serveri lisamine 

 Erinevatest allikatest pärit dokumentatsiooni 

 Täiustatud otsingu võimalusi 

 Kohandatud spikri dokumentatsioon 

Abi serveri lisamine 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Loo asendab või 

täiendab Microsofti 

Teemad kaasas olevast 

spikridokumentatsioonist. 

Spikriteemade 

muudatusi ei olnud 

võimalik, vaid tülikas 

ja vajalik 

uuestikoostamine 

.chm faile. 

Kasutajad, süsteemi 

administraatorid ja 

arendajad võivad luua 

ja avaldada failid, mis 

sisaldavad kohandatud 

spikri dokumentatsioon. 

Võite kasutada HTML-i 

või Microsoft Wordi 

dokumente luua 

kohandatud spikri 

dokumentatsioon, mis 

peegeldab teie ettevõtte 

vajadustele. 

Levitada uudiseid 

kasutajatele 

spikriteemadest. 

Oli vaja installida 

värskendatud CHM-faili 

iga kliendi arvutisse. 

Dokumentatsiooni 

värskendusi on saadaval 

kõik klientarvutid 

värskenduse 

installimisel abi server 

ühes kohas. 

Lihtsamalt saate hallata 

oma dokumentatsiooni 

ja tagada, et igal 

kliendil on juurdepääs 

samad dokumendid. 

Installige aidata 

paigaldus või 

versiooniuuendus 

Microsoft  

Dynamics AX-i ajal. 

Pole kohaldatav Abi server on uus 

keskne osa. 

Paigaldamise käigus on 

lihtsustatud. 

 

Erinevatest allikatest pärit dokumentatsiooni 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Vaata rohkem kui üks 

tootja poolt toodetud 

spikriteemadest. 

Lisades .chm faile, 

dokumente oli raske, nii 

et dokumentatsiooni 

sageli asus eraldi 

failides. 

Spikrivaaturiga toob 

dokumendid 

automaatselt kõikide 

kirjastuste 

väljaannetele. 

Kasutajad pääsevad 

kõik teema 

dokumentatsiooni ja 

dokumentatsiooni saab 

automaatselt lisada 

dokumentatsioon, 

Microsofti, partnerite, 

arendajad ja Kirjanike 

organisatsioonis. 

Vaata võrgustik 

võõrustab spikrifaile. 

Spikriteemad on pakitud 

.chm failidesse, mis pidi 

iga kliendi arvutisse 

installitud. 

Abi on klient-server-

põhise süsteemi ja 

teemad on majutatud 

server võrgu sees. 

On lihtsustatud, 

juurutamine ja hooldus 

spikriteemadest. 

Juurdepääs veebipõhise 

abi Spikrivaaturiga. 

Kuigi lingid .chm failid 

võib laadida veebipõhise 

abi, võiks kasutada ei 

Otsi veebist sisu lisada. 

Spikrivaaturiga viidad 

veebipõhise abi ja abil 

saate otsida sisu veebis. 

Abi võib hõlmata 

spetsialiseeritud või 

ajakohastatud 

dokumentatsioon 

veebis. 
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Täiustatud otsingu võimalusi 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Lisada märksõna 

spikriteemasid teema 

tuvastatavaks muuta 

parandamiseks. 

Muudatusi ei olnud 

võimalik, vaid vajalik 

uuestikoostamine 

.chm faile 

Otsi abi server on 

powered by Windows 

Otsingu teenus, mis 

toetab kohandatav 

märksõna otsing ja 

kogu teksti otsing. 

Otsingu tulemused on 

täpsem, informatiivne ja 

sarnased tulemused 

veebi otsingumootorid. 

Kuva RTF-otsingu 

tulemused. 

Otsingu tulemused .chm 

failide loetelu pealkirjad 

olid ilma kokkuvõtted. 

Otsingu tulemused 

sisaldavad teema 

pealkirjad, teema 

kokkuvõtted ja lingid 

täiendava 

dokumentatsiooni 

allikad.  

Saab kiiresti leida 

dokumente, mis on 

seotud oma otsingut. 

Lisaks otsingutermineid, 

mille sisestate on 

automaatselt edasi 

mööda kui teisaldate 

mõne veebiotsingu. 

Otsida spikriteemasid 

Microsoft Dynamics AX 

klientrakenduse 

otsing abil. 

Ei toetata Kliendi rakendus 

otsingutulem vastava 

Spikri teemadest. 

Klientrakenduses Otsi 

abil saate leida 

dokumente konkreetse 

ülesande või objekti 

kohta. 

Saate filtreerida 

otsingut Kirjastaja või 

dokumendid. 

Sa võid kasutada 

otsingu võimalusi .chm 

faile filtreerida otsingut 

Kirjastaja või 

dokumendi liik. 

Otsingu tulemused 

Spikrivaaturiga saate 

filtreerida. 

Filtrite abil saate 

dokumendid 

Otsingutulemite 

piiritlemiseks kindla 

tootja. Lisaks saate 

määrata, kas soovite 

kaasata või välja jätta 

dokumentatsiooni 

arendajatele või 

kasutajate jaoks. 
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Kohandatud spikri dokumentatsioon 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Saate luua uue 

spikriteemadest. 

Dokumentatsiooni 

muudatused olid 

võimalikud vaid tülikas 

ja sageli vaja 

uuestikoostamine ja 

asendamine .chm faile. 

Kasutajad, süsteemi 

administraatorid ja 

arendajad luua server 

abi dokumentatsiooni. 

Dokumentatsiooni on 

toodetud, mis sobib 

paremini teie ettevõtte 

vajadustele. 

Dokumentatsiooni 

loomiseks kasutage 

Microsoft Wordi. 

Ei toetata Wordi abil saate luua 

dokumente, mis te 

saate avaldada abi 

server. 

Wordi abil saate luua 

spikriteemadest. Saate 

kiiresti luua dokumente, 

mis on kohandatud teie 

ettevõtte vajadustele. 

Dokumentatsiooni 

loomiseks kasutage 

HTML- või teksti 

toimetajad. 

Ei toetata Spikrivaaturiga kasutab 

HTML-i spikri 

dokumentatsioon 

kuvamiseks. 

Mis tahes teksti või 

HTML-i redaktori abil 

saate esitada 

dokumendid faili, mida 

saate avaldada abi 

server. 

Kasutage oma 

spikriteemasid Microsoft 

Dynamics AX-i sildid. 

Sealhulgas siltide oli 

võimalik, vaid vajalik 

uuestikoostamine 

.chm faile. 

Arendajad saate lisada 

kohandatud spikri 

teemade sildid kliendi 

kasutajaliidese kaudu. 

Oma kohandatud 

dokumentatsiooni sobib, 

mida kasutaja näeb 

klient. 

Peida teiste kirjastuste 

teemad. 

Teemasid võiks 

eemaldada CHM-faili, 

kuid siis tuli kompileeri 

ja levitada seda faili. 

Saate peita ei kehti teie 

organisatsiooni kaasas 

olevast 

spikridokumentatsioonist. 

Kasutajad näevad abi 

dokumentatsiooni, mis 

on kõige 

asjakohasemad teie 

ettevõtte vajadustele. 
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Microsoft Dynamics AX-i 2012 sõnastik 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 on uus rakenduse sõnastik ja parem kasutaja kogemus. Sõnastik 

võimaldab kohest, filtreeritud määratletud domeeni ja taotluse tingimused ja kontseptsioone, mis on 
omased sellele versioonile. Samuti on lihtsam otsida sõnastik ja vaadata kirjete ja kasutajate nüüd 
saate anda tagasisidet peamine sõnastik või üksikute sõnastik sissekanded.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Valikuline. Te võib või ei tohi kasutada seda funktsiooni, 
sõltuvalt sellest, kuidas sa jooksed oma äri. 

Funktsioon valdkondadega Kõik 

Sidusrühmade Äriotsuste tegijad 

Tehniliste otsuste tegijatele 

Rakendamise meeskonna liikmed 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

 

Uued funktsioonid 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 sõnastik koosneb järgmistest komponentidest: 

 Üks sõnastik, mis sisaldab kõiki sõnastik sissekanded  

 Üksikute teemade sõnastik kandele hotellile sõnastik 

Erikaalutlused 

Kasutajate Microsoft Dynamics AX-i 2012 sõnastik peab olema tuttav järgmisega: 

 Tööstuse domeenil terminoloogia ja mõisted 

 Tööstus-spetsiifiline rakenduse (IT) terminoloogia ja mõisted 

Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

Microsoft Dynamics AX-i sõnastik on märkimisväärselt muutunud alates Microsoft Dynamics AX-i 2009. 
Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics sõnastik on täielikult muudetud.  
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Microsoft Dynamics AX-i sõnastik 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Läbi 

valdkonnaspetsiifilist 

ja rakenduspõhistest 

terminitest ja 

mõistetest ning need 

on seotud Microsoft 

Dynamics AX-i. 

Sõnastikku lisada 

mõiste kanded,  

mis on Microsoft 

Dynamics AX-i 2009 

ja muid tooteid. 

Sõnastik sisaldab vaid 

valdkonnaspetsiifilist 

ja rakenduse 

kirjed Microsoft  

Dynamics AX-i. 

Sõnastik on täpne ja 

asjakohane toode. 

Sirvige või otsige 

sõnastik termineid. 

Otsi funktsioon oli 

piiratud. 

Otsingu märksõnad on 

lisatud üldine sõnastik 

ja üksikute sõnastik 

sissekanded.  

Otsingu- ja otsingu 

tulemused on 

paranenud, lihtsam 

kasutada.  

Pakkuda tagasisidet 

kogu sõnastikku või 

üksikute sõnastik 

sissekanded. 

Tagasiside võimalused 

olid piiratud.  

Sõnastik väljaandel 

tsentraliseeritud 

nimekirja kõik sõnastik 

sissekanded ja see 

sisaldab ühe kirje jaoks 

üldise sõnastik sõnastik. 

Seal on rohkem 

paindlikkust ja 

üksikasjalikult 

tagasisidet. 
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Eelarve planeerimine (Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 lisab eelarve planeerimise eelarvestamise moodul, mis võeti 

kasutusele Microsoft Dynamics AX-i 2012.  

Eelarve planeerimine on protsess, mis võtab vastu organisatsiooni eelarve ettevalmistamise. Avaliku 
ja erasektori sektori saate seadistada eelarve planeerimise ja saate seadistada oma eelarve 
planeerimise protsessi, mis on turvaline, paindlik ja lihtne kasutada. Eelarve planeerimise abil saate: 

 Eelarve planeerimise protsessi seostada eelarve tsüklit ja akrediteerimisasutused 

organisatsiooni hierarhia.  

 Analüüsida ja uuendada eelarve abil mitu stsenaariumi ja seejärel automaatseks 
marsruutimiseks eelarvekavasid, kui töölehed, põhjendused ja manuste tunnustuse ja 

arvustust.  

 Konsolideeri mitme eelarvekavasid organisatsiooni ühe vanemaga eelarve kava organisatsiooni 
kõrgemal tasemel ühel tasandil. Saate ühe eelarve kava organisatsioonis kõrgel tasemel ja 
eralda eelarve organisatsiooni tasemel langetada. 

Uued funktsioonid 

Eelarve planeerimine põhineb põhijooned kasutusele Microsoft Dynamics AX-i 2012, nagu roll-põhise 

ja andmete turvalisuse mudelid, rahalise küljega raames, konto struktuur ja reeglid. Eelarve 
planeerimise lisab eelarve planeerimise arenenud töövoog ja täiendavaid ülesandeid ja asjaolud. Saate 
konfigureerida töövood vaatama ja heaks kiitma eelarve ja integreerida oma eelarve protsesse äri 

nõuetele oma organisatsiooni eelarve planeerimise etapid.  

Eelarve planeerimine on integreeritud teiste moodulitega Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2, nii, et te 
ei saa tuua andmed eelmise eelarve, tegelikud kulud, põhivara ja inimressursside. Eelarve 

planeerimine on ka integreeritud Microsoft Exceli ja Microsoft Word, nii, et nende tööriistade abil saate 
tööd oma andmetega eelarve. Näiteks eelarve juht saate importida mõne osakonna eelarve taotluse 
Exceli töölehele eelarve kava stsenaarium. Andmeid saab analüüsida, uuendatud, kaardistatud ja 

seejärel avaldada tagasi eelarve arenguplaani read, kus andmeid saab lõppasukohta marsruutida 
kinnitamiseks.  

Erikaalutlused 

Eelarve juht peab omistatud rolli, mida on õigus luua ja säilitada organisatsiooni hierarhia. Eelarve 
juht tuleks luua organisatsiooni hierarhia, mis on eelarve planeerimise eesmärk või määrata eelarve 

planeerimise eesmärk on olemasoleva organisatsiooni hierarhia. 

Töövoogude marsruudi eelarvekavasid põhineb töötajate eelarve organisatsiooni hierarhias 
organisatsiooni kaudu. Kasutajad, kes töötavad eelarve planeerimine peab olema seotud töötajate 

kelle seisukohad aruande organisatsiooniüksuse eelarve planeerimine organisatsiooni hierarhia. 
Kasutajatele väljaspool organisatsiooni hierarhia, kellel on vaja läbi vaadata eelarve planeerimise 
eelarvet tuleb määrata eelarve planeerimise kasutajagrupp, kes võib olla seotud eelarve kava, mis neil 

on vaja läbi vaadata. 

Office'i lisandmoodulite peab olema konfigureeritud ja lubatud ja malli autori tuleb luua Exceli ja Wordi 
mallid. Mallid on kasutada töölehti ja põhjendused andmed eelarve planeerimise veebiteenuse kaudu 
saadaolevate väljade abil. Ettevõtteportaali kaudu võrgukohtade koos vajalike turvameetmete peab 

olema saadaval malle, manused, töölehed ja põhjendused. 
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Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Valikuline. Te võib või ei tohi kasutada neid funktsioone, 
sõltuvalt sellest, kuidas sa jooksed oma äri. 

Funktsioon valdkondadega Inimressursid 

Pearaamat 

põhivarasid 

ettevõtteportaal  

Office'i lisandmoodulid 

Avalik sektor 

Sidusrühmade Äriotsuste tegijad 

Tehniliste otsuste tegijatele 

Rakendamise meeskonna liikmed 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

See funktsioon ei ole saadaval Microsoft Dynamics AX-i 2009. Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 

sisaldab järgmised suuremad muudatused: 

 Eelarve planeerimise finantsdimensioone 

 Eelarve planeerimine ja Office'i lisandmoodulid 

 Eelarve planeerimise konfiguratsioon 

 Eelarve planeerimise töövoo konfiguratsioon 

 Kavandatavate projektide ja kavandatud põhivara 

 Eelarve planeerimise protsessid 

 Eelarve loomisel lähteandmete põhjal 

 Eelarve kava andmete sisestamisel 

 Eelarve planeerimise aruannetele 

 Eelarve planeerimise andmed kuubikud 

 Eelarve planeerimise veebiteenus 
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Eelarve planeerimise finantsdimensioone 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Valige 

finantsdimensioonide 

kontoplaani kontode 

eelarve koostamine ja 

eelarve planeerimine. 

Pole saadaval Kaasata või välja jätta 

teatud mõõtmed, 

sealhulgas keskne 

raamatupidamine, 

eelarvestamine ja 

eelarve planeerimine. 

Eelarve planeerimine ja 

konto number kanne on 

lihtsam. 

Kasutada eelarve 

planeerimise täpsemad 

eeskirjad 

finantsdimensioonide 

moodustab eelarve 

planeerimise 

diagrammist väljaspool. 

Pole saadaval Määrake täpsemad 

eeskirjad ja arenenud 

reegel struktuure, 

toetada ja kontrollida 

finantsdimensioonide, 

mis ei kuulu 

pearaamatu konto 

struktuur. 

Pakub suuremat 

paindlikkust valimisel 

eelarve planeerimise 

finantsdimensioone. 

 

Eelarve planeerimine ja Office'i lisandmoodulid 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Exceli töölehed ja sõna 

põhjendused jaoks 

malle luua. 

Pole saadaval Väljad veebiteenuse 

eelarveprogrammi abil 

luua malle töölehed ja 

põhjendused. 

Kontrollida andmeid, 

mida soovite vaadata 

töölehti ja põhjendused 

eri eelarve planeerimise 

etapid ja stsenaariume.  

Saate vaadata ja 

uuendada eelarve kava 

andmeid Exceli abil  

Pole saadaval Exceli lisandmooduli 

abil saate vaadata, 

analüüsida, diagramm 

ja eelarve planeerimise 

andmete 

värskendamine. 

Tuttav kontoritarkvara 

abil saate töötada 

eelarve planeerimise 

andmed. 

Eelarve kava andmeid 

vaadata Wordi abil. 

Pole saadaval Wordi lisandmooduli abil 

saate vaadata eelarve 

planeerimise andmeid. 

Tuttav kontoritarkvara 

abil saate töötada 

eelarve planeerimise 

andmed. 
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Eelarve planeerimise koosseisud 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Luua eelarve 

planeerimise 

stsenaariumid andmete 

määratlemiseks. 

Pole saadaval Arendada ja täpsustada 

stsenaariumide 

toetamiseks rahaliste ja 

muude üksuste kohta, 

sealhulgas kogus. 

Annab üle analüüs, 

läbivaatamine, 

uuendamine ja 

Hinnanguline eelarve 

kinnitamine. 

Luua eelarve 

planeerimise etapid 

eelarve kava peab 

käima läbi sammud 

määratlemiseks.  

Pole saadaval Luua eelarve 

planeerimise protsessi 

etapid. 

Kohandab eelarve 

planeerimise protsessi, 

et teie organisatsiooni 

hierarhia ja ettevõtjate 

vajadustele vastavad. 

Luua eelarve 

planeerimise töövood 

mudeli läbivaatamise 

menetlus, mis vastavad 

äritegevuse nõuetele. 

Pole saadaval Saate määratleda 

eelarve planeerimise 

protsessi etappide 

järjekord ja seostada 

etapid töövoo 

konfiguratsiooni ID. 

Annab paindlikult 

kindlaks määrata 

eelarve planeerimise 

tegevuse ilmnemisel. 

Saate määrata kui 

eelarve kava 

stsenaariume saab 

vaadata ja uuendada 

kontroll stsenaarium 

piiranguid. 

Pole saadaval Kindlaks määrata, kes 

saab saate vaadata ja 

muuta plaani 

eelarveprojektide 

eelarve planeerimise 

protsessi eri etappides. 

Pakub paindlikkust ja 

turvalisust ja eelarve 

planeerimise 

hinnangute 

ajakohastamine.  

Määratle ajakava ja 

eelarve eraldised, mida 

saab teha automaatselt 

töövoo töötlemise 

käigus etapis. 

Pole saadaval Hinnangute vahel 

eelarve planeerimise 

stsenaariumid 

automaatseks 

eraldamiseks kasutada 

ajakavad ja etapid. 

Automatiseerib 

planeerimise eelarves. 

Luua eelarve kava 

prioriteedid peavad 

toetama eelarvekavasid 

või eesmärk. 

Pole saadaval Luua eelarve kavade 

hindamiseks, milliste 

prioriteedid.  

Pakub võimalust 

rühmitada ja hinnata 

eelarve tähtsuse järgi. 

Kindlaks teha server ja 

eelarve kava manuste 

kaust võrgukohad.  

Pole saadaval Saate määrata eelarve 

kava manused kausta 

asukohta. 

Eelarve kava manuste 

kohta tsentraliseerida. 

Toetada Office'i 

lisandmooduli töölehed 

ja põhjendused.  

Pole saadaval Valige malli failid 

töölehed ja sellega 

seotud põhjendused. 

Mitu malle ette eelarve 

planeerimise protsessi.  
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Eelarve planeerimise töövoo konfiguratsioon 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Saate seadistada 

eelarve planeerimise 

töövood tunnustuse ja 

arvustust. 

Pole saadaval Automaatselt liinidel 

eelarvekavasid 

töötajatele eelarve 

planeerimine 

organisatsiooni 

tunnustuse ja arvustust. 

Marsruudi ja eelarve 

läbivaatamine on tõhus 

ja turvaline. 

Saate seadistada 

eelarve planeerimise 

töövood ärialaseid 

vajadusi. 

Pole saadaval Etapi üleminekud abil 

saate automaatseks 

marsruutimiseks 

eelarvekavasid kaudu 

planeeringutes 

määratletud. 

Eelarve planeerimise 

protsessi saab 

kohandada oma 

organisatsiooni 

hierarhia ja äri 

nõuetele. 

Saate seadistada 

eelarve planeerimise 

töövood automaatselt 

luua või aktiveerimiseks 

seotud eelarve. 

Pole saadaval Vanem eelarvekavasid 

saab automaatselt 

eraldada eelarvest 

seotud eelarve 

koostamine; või sellega 

seotud eelarve saab 

automaatselt rulli 

eelarveprojektide 

vanem eelarve kava. 

Pakub paindlikkust 

eelarve planeerimise 

erinevaid 

lähenemisviise.  

Luua töövood eelarve 

assigneeringud 

automaatselt täita. 

Pole saadaval Värskenda automaatselt 

eraldatavad 

assigneeringud eelarve 

planeerimise 

stsenaariumid 

jaotamine nimekirjades 

ja etapi eraldiste abil. 

Pakub paindlikku ja 

tõhusat eelarve 

eraldised. 

 

Kavandatavate projektide ja kavandatud põhivara  

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Saate luua projektide 

eelarve planeerimine. 

Pole saadaval Pakub kavandatud 

projektide eelarve 

planeerimisel kasutada. 

Eelarverida kava võib 

hõlmata kavandatud 

projekti. 

Kavandatud põhivara 

eelarvete loomine 

Pole saadaval Pakub kavandatud vara 

kasutada eelarve 

planeerimine. 

Eelarverida kava võib 

hõlmata kavandatud 

vara. 
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Eelarve planeerimise protsessid 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Eelarve planeerimise 

protsessis eelarve tsüklit, 

arvestusraamatud ja 

organisatsioonide loomine 

Pole saadaval Saate valida eelarve 

tsükkel, pearaamatu ja 

organisatsiooni iga 

eelarve planeerimise 

protsessi. 

Ühendab eelarve 

planeerimise 

olemasoleva eelarve, 

finants ja 

organisatsiooni 

funktsioone. 

Saate seadistada tõlked 

eelarve planeerimise 

protsessiga seotud nimed 

ja kirjeldused. 

Pole saadaval Tõlgib nimetused ja 

kirjeldused, mida 

kasutatakse eelarve 

planeerimise protsessi. 

Multiriiklikest 

organisatsioonides, 

parandab kasutatavust 

eelarve planeerimise 

protsessi.  

Valige mall põhjendus ja 

manused kausta iga 

eelarve planeerimise 

protsessi jaoks. 

Pole saadaval Põhjendus Mallid saate 

määratleda jutustav 

seotud eelarve esitamise 

nõuetele. Manused kausta 

pakub manused ja malle, 

mis on seotud eelarve 

planeerimise protsessi 

kohta.  

Keskne juhtimine 

sätestatakse kasutades 

ja eelarve planeerimise 

põhjendused ja 

manused. 

Saate valida 

organisatsiooni hierarhia 

ja seostada oma 

vastutuskeskuste eelarve 

planeerimise töövood. 

Pole saadaval Saate valida eelarve, 

töövoog ja eelarvestamise 

töövoo konfiguratsiooni 

ID iga vastutuskeskuse 

organisatsiooni 

hierarhias. 

Kohandab eelarve 

planeerimise protsessi 

oma organisatsiooni 

hierarhia ja äri 

nõuetele. 

Iga etapi kohta eelarve 

planeerimise töövoo, 

saate määrata kasutajate 

juurdepääsu tüüp 

eelarvekavasid. 

Pole saadaval Määratleda iga eelarve 

planeerimise etapis, 
järgmised tegevused: 

 Vanem 

eelarvekavasid 

eelarvekavasid 
seostada. 

 Eelarve kava ridu 
lisada. 

 Muuta eelarve 
arenguplaani read. 

 Kasutage töölehe 

ja põhjendus 

malle faile. 

Juhtelemendid, mida 

kasutajad saavad 

vaadata ja muuta 

eelarve planeerimise 

töövoo igas etapis. 

Kõigi prioriteetide loetelu, 

valige need, mida saab 

rakendada eelarve kava 

konkreetne eelarve 

planeerimise protsessi. 

Pole saadaval Vastutuskeskuste saab 

tööd ja hindab 

eelarvekavasid 

rahastamisallikaid loendit. 

Pakub soodsat 

võimalust või eesmärk. 

Kontrolli, aktiveerimise ja 

eelarve planeerimise 

protsessi lõppu. 

Pole saadaval Aktiveeri, 

väljalülitamiseks ja 

eelarve planeerimise 

protsessi lõpule viia. 

Eelarve planeerimise 

protsessi haldamiseks 

pakub keskne 

juhtimine. 
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Eelarve loomisel lähteandmete põhjal 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Loo Pearaamatu 

eelarve. 

Pole saadaval Ajalooline ja praegune 

andmete ülekandmisel 

pearaamatu eelarve 

kava stsenaariumi. 

Ühendab eelarve 

planeerimise 

pearaamatuga. 

Luua eelarve prognoos 

seisukohti. 

Pole saadaval Eelarve kava 

stsenaarium 

planeerimise  

andmed üle. 

Ühendab eelarve 

planeerimise ja 

inimressursse. 

Luua põhivara eelarve. Pole saadaval Põhivara eelarvete 

ülekandmine eelarve 

kava stsenaariumi. 

Ühendab eelarve 

planeerimise koos 

mooduliga põhivarad 

moodulit. 

Luua teiste 

eelarvekavasid 

eelarvekavasid. 

Pole saadaval Üle kanda ühe eelarve 

planeerimise protsessi 

eelarve kava andmed 

eelarve kava teises 

protsessis. 

Lihtsustab luua uus 

eelarve kava eelneva 

või olemasoleva seast. 

Eelarve kava andmete sisestamisel 

Mida teha? Microsoft  
Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 
oluline? 

Luua eelarve. Pole saadaval 

 

Saate eelarve loomisel 

saate määrata: 

 Eelarve planeerimise 

protsessid 

 Vastutuskeskuste 

 Vanem 

eelarvekavasid 

 Eelarve planeerimise 

kasutajagrupid 

 Eelarve kava 

prioriteet ja auaste 

 Töölehed, 

põhjendused ja 

manused 

Eelarve loomine on 
tõhus ja paindlik. 

 

Töö eelarve  
arenguplaani read. 

Pole saadaval Te saate töötada 

eelarveridade kava 

põhineb: 

 Stsenaariumid 

 Prognoositavad 

ametikohad 

 Konto struktuuri ja 

väärtusi  

 Kogus ja ühiku hind 

 Summad ja 

valuutad 

 Eraldised 

dimensiooni või 

perioodi 

Töötamine 

eelarveridade kava on 
tõhus ja lihtne. 
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Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Töö eelarve kava rea 
üksikasjad. 

Pole saadaval Saate töötada eelarve 

read kava põhineb 

üksikasjad: 

 Projekti või projekti 

 Vara või vara 
kavandatud 

 Positsioon; 

Eelarve kava 

tellimuserea 

üksikasjade saab 

hõlpsasti integreerida 

teiste moodulitega 

Kiirinfo abil saate  

vaadata teavet eelarve 

kava ja eelarve 
arenguplaani read. 

Pole saadaval Kasutajad saavad vaadata 
järgmist Kiirinfot: 

 Eelarveplaani 
ettevalmistaja 

 Hinnanguline summa 
võrra 

 Hinnangud üksus 

 Seostatud 
eelarveplaanid 

 Rea hinnangud 
stsenaariumi kaupa 

 Eelarveplaani 

dokumendid 

Eelarve kava andmeid 

on võimalik leida ning 

kiiresti eelvaate. 

Luua eelarvekanded 

registri eelarvekavasid. 

Pole saadaval Luua eelarvekanded 

registri eelarve kava 

stsenaariume. 

Luua projekti eelarve 

kinnitatud eelarve kava 

on lihtsam. 

Töö eelarvekavasid 

ettevõtteportaali. 

Pole saadaval Ettevõtteportaali 

kasutajate saate luua, 

vaadata, värskendada 

ja eelarve kinnitamine. 

Eelarve planeerimise 

saavad täita kasutajad, 

kellel on täielik 

juurdepääs Microsoft 

Dynamics AX-i 2012. 

Eelarve planeerimise aruannetele 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Eelarve positsiooni, 

summad, kontode 

kogusummad ja eelarve 

kasutamise aruanded 

registrisse kandeid 

eelarve kava. 

 

Pole saadaval Kasutajad saavad 

määra sortida ja 

kategoriseerida eelarve 

planeerimise kohta 

järgmised aruanded: 

 Prognoositavad 

ametikohad 

eelarveplaani 

järgi 

 Eelarveplaani 

loend 

 Eelarveplaani 

konto 

kogusummad 

 Eelarveplaani 

audit 

Kasutajad saavad 

vaadata, analüüsida, 

jälgida ja kontrollida ilm 

positsioone, summad, 

kontode kogusummad 

ja eelarve registrikande 

eelarve kava. 
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Eelarve planeerimise andmed kuubikud 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Saate vaadata ja 

analüüsida üksikasjalik 

eelarve planeerimise 

andmed. 

Pole saadaval Erimeetmed, arvutatud 

mõõtmeid ja kõik 

eelarve kava atribuudid 

on saadaval 

planeerimine kuubikud 

eelarve piires. 

Eelarve analüüs on 

kiirem ja 

üksikasjalikum. 

Eelarve planeerimise veebiteenus 

Mida teha? Microsoft  
Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 
oluline? 

Luua, alla laadida ja 

uuendada eelarve 

planeerimise andmed 

väliseid rakendusi. 

Pole saadaval Jooksul eelarve 

planeerimise 

konfiguratsiooni, 

saate luua eelarve 

planeerimise 

valdkondades kasutades 

malle töölehed ja 

põhjendused. 

Eelarve kava andmeid 

saab kasutada välise 

tootlikkust ja tööriistad, 

eelarve kujundamise. 

Lisateave 

Eelarve planeerimise kohta üksikasjalikuma teabe leiate lühiülevaated rakendamiseks Office'i 

lisandmoodulite eelarve planeerimise, seadistamine kasutades analüüsi andmed kuubi 
eelarveprogrammi eelarve planeerimine ja strateegiad. 

 

  



 

97 

 

UUS, MUUDETUD JA AEGUNUD FUNKTSIOONIDE JAOKS MICROSOFT DYNAMICS AX-I 2012 R2  

Palgaarvestus (Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Palgaarvestuse töötlemise on ümber kujundatud, et pakkuda rohkem kooskõlas kasutajaliides 

lihtsustatud seadistamine ja andmete kande.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Valikuline. Te võib või ei tohi kasutada neid funktsioone, 
sõltuvalt sellest, kuidas sa jooksed oma äri. 

Teised toote piirkonnad, mida mõjutavad Ostureskontro 

Inimressursid 

Pearaamat 

Projekt 

Sidusrühmade Äriotsuste tegijad 

Rakendamise meeskonna liikmed 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

 

Uued funktsioonid 

Palgaarvestuse tegeleb nüüd kohustuslik mahaarvamine arestimised, sealhulgas lapse toetust 

tellimuste ja lõivud. Kui seal on rohkem kui üks konfiskeerimist selleks, et töötaja, tagada arvutuse 
järjestused iga õigesti käsitsetud ja kombineeritud mahaarvamisi ei ole rohkem kui seadusega 
lubatud.  

Luua maksma palga abil, määratakse töötajate seisukohti. Kontrollida, kuidas tekivad tulud 

kasutatakse seisukoha sätteid. Neid kasutatakse ka töötajate hüvitisi, üldine vastutuskindlustus ja 
ametiühingud.  

Palju palk sätted on nüüd kuupäeva tõhus. Kuupäev-efektiivne sätteid lihtsustada andmete puhul, 

mille muutused tuleb jälitatakse erinevatel ajahetkedel aeg hooldus. Näiteks, kui töötaja teatab teile, 
et tema elu muutub ühe kuu jooksul, saate sisestada tuleviku kuupäev muutus kohe. Praeguse 
elukoha andmeid kasutatakse kuni jõustumise kuupäev, mis seatakse üles uut teavet ja uusi andmeid 

automaatselt kasutatakse lepingu kehtima hakkamise päeval. 

Erikaalutlused 

Palgaandmed ja sätteid Microsoft Dynamics AX-i 2009 saab üleminekuni palga eest Microsoft 
Dynamics AX-i 2012. Laius ja sügavus on lisaseadmed, sest paljud uued sätted tuleb seadistada enne 
esialgse palga pärast siiret.  

Kasu ja mahaarvamised on muutunud laialdaselt Microsoft Dynamics AX-i 2009. Kasu seadistamine 

ja hüvitiste saamise määramine on nii käidelda inimressursse. Palgaarvestusmooduli tehakse 
mahaarvamised ja toetused. Töötajaid saab õpib kasu inimressursside või palga. 

Palgaarvestuse sisestamise ja väljastanud töötaja maksed on nüüd eraldi protsessidena.  

Microsoft Dynamics AX-i 2012 paremini vastavusse standardi kasutamine tööstuses palga on 

muutunud mõned mõisted, mida kasutati Microsoft Dynamics AX-i 2009.  
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Mõiste, mida 

kasutatakse Microsoft 
Dynamics AX-i 2009 

Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 
uus tähtaeg 

Kommentaarid 

Soodustus Tulude laekumine Kasu tekkepõhise haiguslehel ja tasustatud 
vaba aega saab saate seadistada 
palgaarvestuse ala lehel jaotise häälestus 

kaudu avatud vormides. 

Erisoodustuse Soodustus Erisoodustuseks on ühendatud koos  

kõigi muude hüvitiste Microsoft  
Dynamics AX-i 2012. Mida varem kutsuti 
erisoodustuse Microsoft Dynamics AX-i 2009 

on nüüdsest kasu, mis on tööandja toetust, 
kuid ei ole töötaja maha.  

Kaudne tulu Erisoodustuse Kaudne teenimine on erisoodustuse, nagu 
elukindlustus, et töötajate maksustatakse, 
isegi kui nad ei saa hinnatõusu nende palgas.  

Maksma elemendid Teenida koodid Maksma elemente, nagu mahaarvamisi, 
sissemaksete ja Liidu erisoodustused, olid 

varem ühendatud, ja nüüd nad on eraldi ja 
on edaspidi koodide teenida. 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

Palgaarvestus on märkimisväärselt muutunud alates Microsoft Dynamics AX-i 2009. Microsoft 
Dynamics AX-i 2012 sisaldab järgmisi uusi funktsioone: 

 Käitlemise lõivud ja arestimised (sh lapse toetust tellimused) 

 Palgaarvestuse seisukohaga seaded 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 on muutunud palga järgmised funktsioonid: 

 Palga maksud 

 Tekkepõhise plaanide tasustatava aja maha ja haige aega 

 Põlvkonna kasum avaldusi 

 Põlvkonna maksma avaldused 

 Koodid sideliigi saamata jäänud tulu, et töötajad saavad oma töö eest tulu kasutamine 

 Töötaja palgaarvestuse seaded 

 Soodustused ja mahaarvamised 

 Sisestamise ja väljastamise tasu 
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Käitlemise arestimised ja lõivud 

Mida teha? Microsoft  
Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 
oluline? 

Saate seadistada 

töödelda (sh lapse 

toetust tellimused) 

arestimised ja 

maksud maksude 

mahaarvamise. 

Pole saadaval Saate seadistada 

arestimised ja maks 

maksude sama vormid ja 

juhtelemendid, mille abil 

loodud eeliseid 

kasutades.  

Lihtsustab andmete 

kandmise protsessi. 

Sisestada ja seal 

talletada riigi ja federal 

nõuded, mida 

kasutatakse, et 

määrata kindlaks 

kasutatava tulu. 

Pole saadaval Määrake protsent vanusel 

põhinevad piirid ja muud 

andmed, mis on vaja 

tagada, et arestimist ega 

maksu vähendada töötaja 

netopalk föderaal-, riigi- 

või kohaliku omavalitsuse 

poolt kehtestatud 

miinimumtasemest 

allapoole. 

Palga protsess vastab 

kohaldatavatele 

õigusaktide nõuetele. 

Õigesti arvutada ühe 

või mitme arestimise 

mahaarvamine või 

käibemaks maksud.  

Pole saadaval Määrake summa või 

protsent palgast maha 

arvata, elu piirang 

konfiskeerimist (vajaduse 

korral), et mis 

mahaarvamised 

on arvutatud ja 

maksimaalse protsendi 

baasi palga, mis saab 

maha arvata.  

Netopalk on õigesti 

arvutatud. 

Palgaarvestuse seisukohaga seaded 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Seisukoha sätete abil 

saate kontrollida, kuidas 

tekivad tulud. 

Pole saadaval Määratud juriidiline isik, 

mis on makstud 

positsiooni, seada 

tavaline töötundide 

aastas ja tasu tsükli 

positsiooni ja saate 

valida, kas maksta palka 

või ajakava loomiseks. 

Andmete sisestamisel, 

mis on vajalik, kui 

töötajate muuta 

positsioone summat on 

vähendatud, ja 

palgaarvestuse vigade 

risk on minimaalne. 

Saate seadistada 

töötajate hüvitisi, üldine 

vastutuskindlustus ja 

Liidu seisukohta sätteid. 

Pole saadaval Määrata vaikeväärtused 

positsioone, et standard 

töötaja seadistuste ja 

väärtused automaatselt 

määrata töötajaid, kes on 

määratud ametikohale. 

Andmete sisestamisel, 

mis on vajalik, kui 

töötajate muuta 

positsioone summat on 

vähendatud, ja vigade 

risk on minimaalne. 

Loodud 

raamatupidamise 

andmed, nagu näiteks 

finantsdimensioonide 

ja malli toetavad 

seisukohta. 

Raamatupidamise 

andmed olid saate 

seadistada töötaja. 

Määrata vaikeväärtused 

positsioone, et standard 

töötaja seadistuste ja 

väärtused automaatselt 

määrata töötajaid, kes on 

määratud ametikohale. 

Andmete sisestamisel, 

mis on vajalik, kui 

töötajate muuta 

positsioone summat on 

vähendatud, ja vigade 

risk on minimaalne. 
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Palga maksud 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Saate seadistada 

palgaarvestuse 

käibemaksukoodide. 

Pole saadaval Lisa sisestusreegleid, 

maksu kinnipidamise 

kontonumbrid, SUTA 

maksu määrad ja muud 

üksikasjad maksu 

koodid, mis on 

varustatud Microsoft 

Dynamics AX-i 2012.  

Kohandatav 

käibemaksukoodide 

tagama palga maksud 

on õigesti arvutatud. 

Riiklikud ja kohalikud 

maksud, mida teil on 

vaja seadistada. 

Seadistada kõik maksud, 

mis on olemas igas riigis, 

et teie organisatsioon 

tegutseb. 

Seadistage ainult need 

riiklikud ja kohalikud 

maksud, 

maksupiirkondade, mis 

tegutseb oma 

organisatsiooni suhtes. 

Installimine ja 

hooldamine, mis on 

vajalik palga maksud on 

vähendada. 

 

Tekkepõhise plaanide tasustatava aja maha ja haige aega 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Kõik muudatused, mis 

on töötaja hüvitise 

laekumist saldod 

üksikasjalikult ajaloo 

säilitamiseks. 

Tasakaalu võib 

uuendada, kuid ühtegi 

kirjet hoiti kohta, millal 

muudatus tehti ning kes 

seda tegi. 

Auditite dokumentidega 

luuakse iga muutus 

tekkepõhise kava 

tasakaalu, kas 

muudatus on tehtud 

käsitsi või automaatse 

protsessi osana. 

Kaitseb kasu 

tekkepõhiste andmete 

terviklikkust. 

Kogu saldode aluseks 

on töötaja rendi 

kuupäev või staaž 

kuupäeval. 

Rendi kuupäev ainult 

aluseks oli kogunenud 

saldod. 

Saate määrata, et 

kasutatakse lisanduma 

tulude laekumine kava 

alusel kasu. 

Pakub suuremat 

paindlikkust 

projekteerimisel oma 

tulude laekumine 

plaanid. 

Saate konfigureerida 

mitu teenida koodi 

maha plaani saldod. 

Üks teenida kood 

kasutati iga tekkepõhise 

plaani. 

Saate seadistada nii 

palju kui sa vajad iga 

tekkepõhise plaani 

teenida koodid. Näiteks 

võib kasutada eraldi 

teenida koodide 

positsioonid erinevad 

juriidilised isikud. 

Võimaldab paindlikumat 

raamatupidamise 

tekkepõhiste plaanid. 
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Põlvkonna kasum avaldusi 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Automaatselt 

genereerida tulu. 

Genereerida tulu põhjal 

tööpäeva nädalas. 

Loo ajakava või 

palga tulu.  

Kõrvaldab enamiku 

käsitsi sisestamine ja 

vähendab vigade 

tekkimise ohtu. 

Käsitsi luua tulu, kaasa 

arvatud töötasu 

töötatud aja või lahkuda 

ei ole seotud.  

Saate sisestada töötaja 

osalemise kaudu 

teenivad teavet. 

Sisestage avalduse tulu 

teenimise teave. 

Pakub paindlikkust 

kande tulu ei looda, kui 

palk või ajakava. 

Vabastada tulu maksete 

teostamiseks. 

Pole saadaval Vabastades töötasu on 

iseseisev protsess, mis 

määrab tulu, kui valmis 

töötaja makse töödelda. 

Vabastamise protsessi 

kinnitab, et töötasu 

arvestuse jaotusi on 

lõpule viidud. 

Põlvkonna maksma avaldused 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Jälgida maksma 

avaldused, mis on 

loodud ühtse palga, 

joosta rühma osana.  

Pole saadaval Numbrid on 

automaatselt määratud 

tasu avaldused 

loomisel. 

Aruannete ja muude 

tootmisahela järgmise 

etapi protsessid saab 

käivitada maksma 

aruanded sama 

komplekti. 

Kombineeritud tasu 

avalduse esitama 

töötajaid, kellel on mitu 

asendit, mis makstakse 

tasu sama tsükli ja 

sama juriidilise 

isiku poolt. 

Märge selle kohta eraldi 

tasu luuakse igas 

asendis, mis töötaja 

hoiab. 

Ühe makse kinnitus 

sõltumatu 

haigushüvitiste ja 

sissetulekute kaasata. 

Vähendab võimalikku 

segadust töötaja tasu 

konsolideeritud aruande 

teatava aja jooksul. 
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Teenida koodid 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Määrake 

raamatupidamise malle 

ja dimensiooniväärtuste 

tähiste teenida. 

Pole saadaval Raamatupidamise malle 

ja mõõtmed on seotud 

teenida koodid, et 

erinevad kasum võib 

arvestada erinevalt.  

Tagab, et töötasu kulu 

on jaotatud 

raamatupidamise 

mõõtmed teenida koodi 

määratud 

raamatupidamise 

reeglite abil. 

Palgaarvestuse 

integreerida 

kindlaksmääratud 

hüvitiste plaanide 

moodulis Inimressursid.  

Pole saadaval Koodid, mis määra 

alusel on tunnis iga kuu, 

igal aastal või iga 

makseperioodi teenida 

viitab kindlaksmääratud 

hüvitiste plaan töötaja 

asukoha määramise 

käigus tulu põlvkonna.  

Töötaja teenida 

seadistamine lihtsustab 

ja intensiivistab 

kindlaksmääratud 

hüvitiste struktuuri 

HCM. See annab 

võimalus määrata 

seisukohta, sissetulekut 

võimaldab mitu 

hüvitiste plaanid 

aktiivseks samal ajal ja 

seega saavad hüvitise 

määr, mis on saadud 

iga töötaja ja iga 

töötaja asemel 

asukohaga. 

Saate luua ja määrata 

brutointressiklauslit 

teenida tähist. 

Brutointressiklauslit tulu 

oleks loodud, kuid nad 

olid raske luua. 

Luua teenida koodid, 

mida kasutatakse 

õigesti arvutada 

brutointressiklauslit 

töötasu. Et 

brutointressiklauslit 

summa on summa, mis 

lisatakse net võta - 

kodu maksa, nii et 

töötaja saab alati 

määratud summa. 

See protsess 

automaatselt „selja” 

maksu muutusi, mis 

võivad vastamata, kui 

teha käsitsi. Näiteks kui 

maksu määr muutub, 

ja töötaja saab $500 

auto toetust, töötaja 

töötasu automaatselt 

kohandatakse nii, et 

$500 on ikka sai pärast 

uue maksu summa 

arvatakse maha. 
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Töötaja palgaarvestuse seaded 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Saate seadistada 

töötaja pangakontosid. 

Kasutati palk töötaja 

pangakontole. 

Palgaarvestuse ühendab 

inimressursside töötaja 

pangakonto ja kassa ja 

panga juhtimise 

pangakonto jaotamist. 

Teave on seadistatakse 

ja hallatakse ühes 

valdkonnas, mis annab 

vähem võimalust 

lahknevusi. 

Asutatud juriidilise isiku 

pangakontole 

väljamaksete. 

Töötajatele maksti palk 

pangakonto kaudu. 

Töötajatele makstakse 

inimressursside töötaja 

pangakonto kaudu. 

Vähendab seadistus ja 

parandab integratsiooni. 

Kuupäev-efektiivne 

sätete abil saate 

säilitada töötajate 

teavitamist, residentuuri 

ja perekonnaseisu, mis 

mõjutab palga olek.  

Maksudega seotud 

sätete muudatused olid 

tõhusad, kui need 

sisestati. Seal oli 

eelmine väärtused neid 

sätteid ei saa 

salvestada. 

Maksupiirkondade ja 

käibemaksukoodide 

töötaja andmeid 

sisestada ja määrata 

kuupäeva, mil toimub 

andmete muutumisest. 

Lihtsustab andmete 

haldamiseks ja tagab, 

et palga maksud on 

õigesti arvutatud. 

Soodustused ja mahaarvamised 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Registreeruda töötajate 

hüvitisi, mis nad on 

kõlblikud uue 

abikõlblikkuse poliitika 

funktsiooni abil 

moodulis Inimressursid. 

Töötaja ei käi 

mingit kasu. 

Töötajaid saab osalesid 

ainult kasu, mis 

vastavad toetuse 

saamise nõuetele.  

Poliitikad, mis teie 

organisatsiooni kasu 

saamise on ellu viidud 

lihtsalt ja ausalt, on 

väiksem oht. 

Saate seadistada kasu 

erinevatesse 

kategooriatesse, nagu 

tervishoiu-, vanadus- ja 

töötajate hüvitisi.  

Igat liiki kasu oli loodud 

ja töödeldud eraldi. 

Saate seadistada kõik 

hüvitist kategooriad 

samad vormid ja 

kontrolli abil.  

Lihtsustab andmete 

kandmise protsessi. 

Sisestamise ja väljastamise tasu 

Mida teha? Microsoft  

Dynamics AX-i 2009 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

Miks on see 

oluline? 

Esitama maksmata 

arvete tasumise eest 

maksma avaldusi. 

Mooduli Ostureskontro 

makse maksma 

avalduste esitamise ja 

maksete konteerimise 

toimus ühes protsessis. 

Esitada tasu maksmise 

maksetöölehele. 

Võimaldab kasutajatel 

seda teha nii, et nad 

saaksid maksta 

töötajatele õigeaegselt 

esitanud ja sisestamise 

protsessid, mida nad 

tahavad, et 

paindlikkust. 

Postitus maksab 

avaldused. 

Mooduli Ostureskontro 

makse maksma 

avalduste esitamise ja 

maksete konteerimise 

toimus ühes protsessis. 

Saate sisestada tasu 

avaldused.  

Võimaldab kasutajatel 

seda teha nii, et nad 

saaksid maksta 

töötajatele õigeaegselt 

esitanud ja sisestamise 

protsessid, mida nad 

tahavad, et 

paindlikkust. 



 

104 

 

UUS, MUUDETUD JA AEGUNUD FUNKTSIOONIDE JAOKS MICROSOFT DYNAMICS AX-I 2012 R2  

Andmete jagamine (Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 võimaldab andmeid eraldi kasutades andmeid partitsioone. Näiteks 
organisatsioon koosneb mitmest. Kui organisatsiooni juhtimine ei taha üks töötajatel on andmetele 

juurdepääsu teistele tütarettevõtjatele, andmeid partitsioone pakkuda piire, mis on vajalikud 
andmed eraldi. 

Andmeid partitsioone arvutiturvaelementidega loogiline Microsoft Dynamics AX-i andmebaasi andmeid. 
See eraldamine saavutamiseks lisab Microsoft Dynamics AX-i veeru iga tabeli, mis sisaldab andmeid, 
mis peavad olema isoleeritud. See veerg sisaldab partitsiooni ID, mis kande partitsiooni tabeli RecId-

d. Sektsioonitud tabelis read, mis sisaldavad sama partitsiooni ID väärtus kuulub sama partitsiooni. 
Sektsiooni ID-ks lisatakse ka asjaomase indeksid. 

Vaheseinad on määratletud kui vaheseinad vorm, kus süsteemi administraator loob partitsiooni ja 
partitsiooni oluline. Võti partitsiooni tuvastab ketta sektsioon kordumatu stringi väärtus, mis määrab 

süsteemiadministraator abil. Kui Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 on paigaldatud, loob seadistus alati 
ühe, vaikimisi partitsiooni. See sektsioon on tähistatud sektsiooni võti „Esialgse.” Võti partitsiooni 
kuvatakse tiitliribal klientrakendust. Saate määratleda ka lisasektsioone paigaldamise ja 

uuendamise ajal.  

Iga sektsioon sisaldab oma organisatsiooni hierarhiale, mis sisaldab ühe või mitme juriidilised isikud. 
Nagu Microsoft Dynamics AX-i uus kasutuselevõtu sisaldab iga uue partitsiooni, mis luuakse vaikimisi 
juriidilise isikuna kindlasti DAT-ettevõttes. Süsteemi administraatorid saate lisada iga sektsiooni 

juriidilised isikud. Juriidilised isikud ei jagata vahel vaheseinad, isegi kui juriidilised isikud on sama nimi. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Nõutav Vaikimisi on vaja üks sektsioon. Täiendavaid andmeid 
partitsioone ei ole kohustuslikud. 

Funktsioon valdkondadega Kõik 

Sidusrühmade Äriotsuste tegijad 

Tehniliste otsuste tegijatele 

Rakendamise meeskonna liikmed 

Arendajad/vahepealsete kontrollimissertifikaatide kohta 

Partnerid 

Uued funktsioonid 

Andmete eraldamine funktsioon on uus Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2. 

Erikaalutlused 

See on oluline mõista, et andmeid partitsioone luua eraldi seadmeid Microsoft Dynamics AX-i. 
Sektsioonitud jagavad rakendusobjekti serveri (AOS), andmebaaside, rakendusobjektide puus (AOT), 

haldamise funktsioonide, rakenduste integreerimise raamistiku (AIF) ja partii raames. Sektsioonitud 
süsteemid säilitada eraldi taotluse andmeid, organisatsiooni hierarhia ja kasutaja konfiguratsiooni.  

Uuendada Microsoft Dynamics AX 4.0 või Microsoft Dynamics AX-i 2009, on eriti oluline, et te esmalt 
mõista, kuidas ettevõtted kaart vaheseinad. Peate vastendama selgesõnaliselt ettevõtete allikas 

süsteemi partitsiooni sihtsüsteemis. Pead sa planeerima kaardistamise hoolikalt. Pärast 
versiooniuuenduse lõpuleviimist eraldamine kokkuleppes tehtavate muudatuste võib olla kulukas. 
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Kui te ei ole andmeid ettevõtete vahel eraldada, sa ei ole luua veel sektsioone. Esialgse partitsiooni on 
teie vajadustele piisav.  

Microsoft Dynamics AX-i 2009 võrdlus 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 lubatud andmeid eraldi firmad. Microsoft Dynamics AX-i 2012 või 

hiljem, mõned andmed on jagatud äriühingud. Näiteks toodete ja pooled on jagada kõigi äriühingute 
kogu sektsioon. Kui te ei soovi selliseid andmeid jagada, tuleb luua veel sektsioone ja looge ettevõtted 
vaheseinad (või kaarti ettevõtete versiooniuuenduse installimise käigus sektsiooni).  

 

Omni-kanali jaemüük E-kaubanduse investeeringud 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 tutvustab uue suite funktsioone, mis aitavad juurutada, hallata ja 

kohandada online müük kanal, mis on täielikult integreeritud Microsoft Dynamics AX-i. E-kaubanduse 
investeeringud sisaldavad starter poe, mis on ehitatud Microsoft SharePoint 2013 toodete eelvaade, 
Tarkvaraarendaja vahendite ja ja käitusaja komponendid, et integreerida Microsoft Dynamics AX 

online kanal.  

E-kaubanduse funktsioone see uus komplekt abil saate keskselt hallata tooteid, kaubandus ja 
tellimuste täitmine oma online kanal otse Microsoft Dynamics AX-is kõigi aspektide eest. Osa pikkus 

tagab, et sisu ja jaemüügi teenuseid saab tellida skaalautuvia viis. Uus starter poe kiirendab väga 
kohandatud võrgus kanali arendamine. Poe starter sisaldab mustrid ja parimaid tavasid, mida on vaja 
tootmiseks valmis kasutuselevõttu, kaasa arvatud Microsoft SharePoint 2013 eelvaade Internet Sites 

(FIS) platvorm pakub võimas, Otsi sõita, adaptiivne kogemuste toetamiseks.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Valikuline Te võib või ei tohi kasutada neid funktsioone, 
sõltuvalt sellest, kuidas sa jooksed oma äri. 

Teised toote piirkonnad, mida mõjutavad Jaemüük 

Sidusrühmade Arendajad ja vahepealsete 

kontrollimissertifikaatide kohta 

IT-spetsialistidele 

Turundus- ja muud-Äriotsuste tegijad, kes on 
huvitatud online brändi laiendamine 

Erikaalutlused 

E-kaubanduse investeeringud selles versioonis kasutada SharePoint 2013 toodete eelvaade 
Suhtevõrgu võimalusi. Lisateabe saamiseks, vaadake selle SharePointi 2013 dokumendid Microsoft 

TechNeti. 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 sisaldab projekti malle starter poe. Nende projekti mallide abil saate 
kiiresti kohandada ja ümber pakendada e-poe kolmanda osapoole kasutuselevõttu. Projekti malle on 

välja arendanud Microsoft Visual Studio 2012. 

E-kaubanduse investeeringud 

Selles jaotises kirjeldatakse konkreetse e-kaubanduse funktsioone ja võimalusi Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 R2. Neid funktsioone ja võimalusi on rühmitatud järgmistesse kategooriatesse:  
E-kaubanduse tsentraliseeritud haldamise, kaubanduse pikkus, starter poe ja juurutamise mudelid. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=263772
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E-kaubanduse tsentraliseeritud haldamine 

Järgmine tabel näitab, et funktsiooni Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2, mis aitavad teil hallata 
oma online kanal. 

Üksus Kirjeldus 

Kanali haldus- ja 
kirjastamine 

Kanali haldur võimaldab määratleda organisatsiooni üksus Microsoft 
Dynamics AX-i ja seostada seda online kodulehel. See tähendab, et 

saate hallata kataloogid, hindade, kampaaniate ja muu sisu tellis-ja 
uhmris kanali ja võrgus kanali ühes kohas. Kanali haldur ka võimaldab 
teil määrata vaikimisi atribuudid kanalisse, nagu vaikimisi profiil 

anonüümne kandekott, navigeerimine hierarhia ja makse töötlemise 
koosseisud.  

Kanali avaldamine võimaldab teil avaldada andmed ja atribuudid 

kanalisse, sealhulgas navigeerimine hierarhia, olenemata sellest, kus 
see veebisait on majutatud veebilehele. Näiteks kui kõik Microsoft 
Dynamics AX haldamine Contoso kanal on kontorid asuvad Seattle, kuid 

andmekeskus, et hosts Contoso.com asub Chicagos, administraatorid 
saavad sujuvalt hallata ja avaldada andmeid Microsoft Dynamics AX-i 

andmekeskusesse.  

Juhtimis- ja 
kirjastamine ja 

atribuut lisaseadmete 
kataloog 

Kataloogi haldur Microsoft Dynamics AX-i see versioon võimaldab teil 
luua toote kogud ja nende kollektsioonide kindla kanali või kanali 

edutamist poole suunata. Näiteks Contoso.com saate luua baasi 
kataloogi kõik elektroonika, müüa oma võrgus kanali kaudu. 

Tootekataloogi haldur võib luua ka alamkataloogi ajal erilist edendamist 
juunikuu jooksul läheb müüki 60 kaupade jaoks. Ühe kanali jaoks võib 
olla mitu kataloogid. Samuti üks toode võib olla mitu kataloogid ja toote 

andmed edendamise hind on võimalik määrata kuupäeva. 

Kataloogi kirjastamine võimaldab tootekataloogi haldur avaldama kõik 
kataloogi andmed, sealhulgas rikas atribuudid ja sisu, kindla lõpp-punkt, 

mis kanal juhtimise protsessi kirjeldatud varem määratletud kaubandus. 

Atribuut tõhustamine võimaldab teil luua atribuudid ja rikas sisu, 
sealhulgas pildid, kirjeldused, omadused ja täpsustused, turustada 
seoses kavandatud müügikanali pikendada.  

Navigeerimine 
hierarhiad ja 

kategooria atribuudid 

Navigeerimine hierarhiate ette loogilise taksonoomia alusel 
kategooriatesse ja alamkategooriatesse jaotada sellisel viisil, mis 

edendab tuvastatavaks muuta kasutajatele, kes on brausimise oma  
e-poe toodete rühmitamine. Näiteks Contoso.com, elektroonika kauplust, 
võib tekitada toodete kategooria, mis hõlmab telerid, arvutid 

& tahvelarvutid, mobiiltelefonid ja videomängud. Navigeerimine 
hierarhiate korraldamine struktuuri lisada juba rikkalik kogum jaemüük 
kategooriad, mis on optimeeritud haldus- ja aruandluse eesmärgil. 

Kategooria atribuudid ette skeemi kategooriasse kuuluvate toodete 
loogiliselt kirjeldamiseks. Kategooria atribuudid suurendada toote 
täiustamine, filtreerimine ja optimeerimine. Näiteks, kui Contoso.com 

pakub 40 eri telerid, tootekataloogi haldur võib määrata kategooria 
atribuudid nagu LCD, Plasma ja tagumine projektsioon kategooria 
rühmade täpsustamiseks ja vähendada dubleerimist vaeva- ja 

halduskulude pealt kataloogi uuendamisel. Kategooria atribuudid saab 
seadistada ka automaatse toote-filtri rühmad (täpsustusi) esitama 

koduleheks iga kategooria kohta. Näiteks tootekataloogi haldur saab 
konfigureerida täiustamise rühmadele, nagu näiteks televisiooni hind, 
televisiooni brändi ja ekraani suurus. Need täpsustused saab seejärel 

kuvada veebilehel filter või Otsi täpsustamise võimalus ostukottide. 
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Üksus Kirjeldus 

Kasutamise kontroll-

loend 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 sisaldab online-kauplusele juhendab 

teid läbi protsessi loomise ja seadistamise teenused ja võimalused  
e-poe seadistuse kontroll-loend. Saate vaadata Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 R2 klient järgmisele menüükäsule: kontroll-leht: 
jaemüügi > Seadistus > E-pood seadistuse kontroll-loend. 

Kaubanduse kestus 

Kaubanduse pikkus on oluline uus funktsioon Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 jaemüük. 
Kaubanduse pikkus oli projekteeritud toetada Microsoft Dynamics AX-i serveri müügikanalite 

integratsioon skaalautuvia nii lähedal reaalajas. Järgmises tabelis on komponendid, mis kuuluvad 
kaubandus pikkus. 

Üksus Kirjeldus 

Jaemüügi teenused  Jaemüügi teenused on teenused, mida teostab järjepidevalt ja reaalajas 

arvutuste e-poes nagu toote hinna, kampaaniad, allahindlused, 
hinnakirjad, toote kättesaadavust ja käibemaksu komplekt. Jaemüügi 

teenused pakuvad ka shopping ostukorvi objekti mudeli, mis sisaldab 
Tellimuse üksikasjad, tellimuse read ja meetodeid, et ostukorvi sisu 
haldamine.  

Jaemüügi tehingu 
mootor 

Jaemüügi tehingu mootor on asünkroonne liides Microsoft Dynamics AX-i 
andmete ja jaemüügi teenistuste vahel. Jaemüügi tehingu mootori 

vajutab ja tõmbab andmed, nii, et jaeteenuste saab täita ettevõtte 
arvutuste kiiresti, ja õigeaegseid andmeid ärireeglite sõltumata Microsoft 
Dynamics AX-i keskkonna ja oma veebi andmekeskuse vahelist kaugust. 

Andmete adapter Selles versioonis Microsoft Dynamics AX andmete adapter on omane 
SharePointi 2013 toodete eelvaade. Andmete adapter hõlbustab toodete 

surudes lõpp nagu online kanal.  

Starter, e-pood 

Starter poe kiirendab rakendamise võrgus kanali kood, teenuste, vorme ja häid tavasid, millest 

välja töötada väga kohandatud ja kaubamärgiga poe. Starter Võrgupoed pakuvad välja, olulisi 
tunnuseid ja online kanali tavaliselt funktsioonidele. Nende Starteri funktsioonide saab hõlpsasti 

kohandada ja konkreetsetele vajadustele kohandatud.  

Üksus Kirjeldus 

Starter poe 
põhijooned 

 Kodulehekülg raamistik, mis aitab teil arendada professionaalne 
online-kohalolek 

 Veebilehel navigeerimine kava, mis on seotud navigeerimine 
hierarhia Microsoft Dynamics AX-i 

 Vaikimisi koduleheks kategooria toetada toodete kuvamisel 

vastuseks liikuda 

 Automaatne toodete täiustamise maandumine lehed, mis on seotud 
kategooria atribuudid, mis juhitakse Microsoft Dynamics AX-i 

kategooria 

 Kohalik Otsing teenuse saidi otsing 

 Otsingumootori optimeerimine jaoks otsida veebist 

 Toote andmed leht, mis kuvab toote lisaseadmed, mis on Microsoft 
Dynamics AX-i, näiteks pilte, laiendatud kirjelduse, omadused ja 
nõuded 
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Üksus Kirjeldus 

 Lokaatori teenuse salvestada „korja üles poes” funktsiooniga, mis 

on integreeritud Bing maps 

 Laevandus ja rida-realt laevandus kontrolli, et 

 Makse töötlemise mis on integreeritud teenusega Microsoft 

Dynamics AX online makse (saadaval ainult USA) 

 Täielik ostukorvi liides minikorviga, täis ostukorvi ja tellimuse 
Kokkuvõte vaatamisi 

 Vaikimisi tellimuse kinnituse lehele 

 Online-konto juhtimine, sealhulgas Facebook integratsiooni, ajalugu 
ja aadress juhtimine 

Juurutamise mudelid 

E-kaubanduse Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 on vastavalt teistsuguse mudelid. Need mudelid 

on mõeldud optimeerida e-kaubanduse funktsioone müügitegevuse, hindamise, koolituse, 
kohandatud arengut, katsetootmine ja tootmine kasutuselevõttu vastu.  

Üksus Kirjeldus 

Virtuaalse 
masina pilte 

Varemkoostatud virtuaalne masin kujutised on eesmärk on aidata 
müügiesindajad ja -Äriotsuste tegijad näidata e-kaubanduse võimalusi 
Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2. Need pildid võimaldavad kiiresti 

näidata kõiki funktsioone ja teenuseid võrgus kanali Üksikkasutaja.  

Kerge juurutuspaketti Selle paketi kasutamise abil saate kiiresti rakendada tootmisega 

mitteseotud, mitme kasutajaga poe demonstratsioon, hindamine ja 
koolituse stsenaariumi. Selles paketis käsitletakse e-kaubanduse 
stsenaariumid suuremale hulgale kui iseseisev virtuaalne masin pilte, 

sealhulgas sõjaliste võimete arendamine ja kohandamine.  

ISV juurutamine 

pakett 

See juurutamine pakett võimaldab sõltumatu tarkvara müüjad 

(tarkvaratoode) kohandada ja arendada oma klientidele professionaalset 
e-kaubanduse olemasolu. See pakett sisaldab Visual Studio projektid, 
mida arendajad saab laialdaselt kohandada, kompileeri ja ümber 

pakendada klientidele või trükiettevalmistust juurutamiseks. Visual 
Studio projekti on kaasatud Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 DVD.  

Katsetootmine ja 
tootmine juurutamine 
pakett 

See pakett on ISV juurutamine paketi Microsoft TechNeti ja Microsoft 
Developer Network dokumentatsioon koos. Pakett sisaldab kontroll-
loendid ja etappide katsetootmine või tootmise valmis poe kohta.  
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Aegunud funktsioonide 

Aegunud funktsioonide jaotisest leiate üksikasjalikku teavet iga funktsiooni, see versioon taotlus on 

eemaldatud, või mis on ette nähtud eemaldamine hilisemates versioonides. On iganenud funktsioone 
funktsioon järgmistes valdkondades: 

 Seadistus 
 Server 

 Teenuste ja AIF-i 
 Klient 
 MorphX 

 Visual Studio 
 Protsess, töövoog ja analytics 

 Inimeste ja kapitali 
 Finantsjuhtimise 
 Müük ja turundus 

 Projektihaldus ja raamatupidamine 
 Hankeahela haldamine 

 Hange 
 Brasiilia 
 Hiina 

 Ida-Euroopa 
 India 
 Jaapan 

 Venemaa 
 Tai  
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Microsoft Business Solutions ümbermõõt võrgu konfigureerimise 

viisard 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 installi-CD sisaldab Microsoft Business Solutions ümbermõõt võrgu 
konfigureerimise viisard. Aga see oli eemaldatud installi CD-lt Microsoft Dynamics AX-i 2012.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2012 toetab paindlik 

autentimismeetodid, mille kõrvaldamiseks on vaja 
seadistada a perimeter network. 

Asendatakse teine funktsioon Ei. Viisard ei sisaldu enam installi-CD. 
Administraatorid peaksid kasutama paindlikult 
autentimist, selle asemel. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused Microsoft Business Solutions ümbermõõt võrgu 

konfigureerimise viisard on eemaldatud installi 
CD-lt Microsoft Dynamics AX-i 2012. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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Tööriistad ja Microsoft Dynamics AX-i ettevõtteportaali tööriistad 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 ja varasemates versioonides, aruandluse vahendid ja Microsoft 

Dynamics AX-i Enterprise Portal tööriistad on nõutavad komponendid, mis peab olema installitud 
Microsoft Dynamics AX-i täielikku funktsionaalsust. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2012 kaob vajadus 

kohandatud tööriistad ja tugineb Microsoft Visual 
Studio Tools neid funktsioone, selle asemel. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. See funktsioon pole enam saadaval, ja 

standardne Microsoft Visual Studio Tools saab 
kasutada selle asemel. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused Aruandluse vahendid ja Enterprise Portal 
tööriistad on jagatud neljaks põhigrupiks Visual 

Studio Tools. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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Toetuseta platvorm 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 toetab mitmeid operatsioonisüsteemide ja tööriistad. Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 toetada teatavate operatsioonisüsteemide ja vahendid, mis olid varem toetatud. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i ei saa käivitada nende 
operatsioonisüsteemide või tööriistad. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. Microsoft Dynamics AX-i toetab mitmeid 
uuemad operatsioonisüsteemid ja tööriistad. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muutus võib mõjutada taotluse täiendamine, 

olenevalt sellest, kumb praegu kasutusel on oma 
keskkonnas. 

Andmebaas  

Andmebaasi server on arvuti, kus SQL Serveri tarkvara on paigaldatud ja Dynamics AX-i andmed 
on salvestatud. Microsoft Dynamics AX-i 2012, on andmebaasi server hosts 2012 Dynamics AX-i 

andmebaasi, SharePoint andmebaasid ja aruandlus-ja analüütika kasutatavad andmebaasid. 
Microsoft Dynamics AX-i 2012 toetada järgmisi platvormi: 
 

 SQL Server 2005 

Serveri operatsioonisüsteem 

Järgmine operatsioonisüsteem ei toeta vastuvõtva serveri või andmebaasi komponentide Microsoft 
Dynamics AX-i 2012: 
 

 Windows Server 2003 

Kliendi operatsioonisüsteem 

Järgmised opsüsteemid ei ole enam toetatud majutada Microsoft Dynamics AX-i 2012 kliendi: 
 
 Windows XP-s 

Rakendusobjektide server (AOS) 

Rakendusobjekti serveri (AOS) on server komponent, mis töötab äriloogika ning tagab 

andmevahetuse kliendi ja andmebaasi vahel. AOS-i võib olla majutatud kõik serveri 
operatsioonisüsteemi. Microsoft Dynamics AX-i 2012 ei saa toetada järgmisi komponente: 

 Visual C ++ 2005 kestus  

 Visual C ++ 2008 Kestus 

Märkus: toetame ainult Visual C ++ 2008 SP1. 
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Jaemüük: Peakontori andmebaasi server 

Peakontori andmebaasi server on arvuti, kus SQL Serveri tarkvara on paigaldatud ja Microsoft 
Dynamics AX-i andmed on salvestatud. Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 toetada järgmiste 

platvormide jaoks: 

 Windows Server 2008 (x 86 või x 64) 

Jaemüük: Peakontor ja säilitada side serverid 

Peakontor ja säilitada side serverid on arvutid, kus SQL Serveri tarkvara on paigaldatud ja 
Microsoft Dynamics AX andmeid vahetavad peakontor ja salvestada. Microsoft Dynamics 2012 R2 

toetada järgmiste platvormide jaoks: 
 Windows Server 2003 

 Windows Server 2008 (x 86 või x 64) 

 Windows Vista (x 86 või x 64) 

 Windows XP SP3 (x 86) 

Jaemüük: Salvestada andmebaasi arvuti 

Salvestada andmebaasi arvuti on arvuti, kus salvestab andmed on paigaldatud ja Microsoft 

Dynamics AX-i andmed on salvestatud. Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 toetada järgmiste 
platvormide jaoks: 

 Windows Vista (x 86) 

 Windows XP SP3 (x 86) 

Jaemüük: Müügikoht (POS) registrisse (koos või ilma andmeid) 

POS register on arvuti, kus üksikute punkti müügitehingud toimuvad. Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2 toetada järgmiste platvormide jaoks: 

 Windows Vista (x 86) 

 Windows XP SP3 (x 86) 

Enterprise Portali server 

Samuti viidatud kui Dynamics AX Web serveri Microsoft Dynamics AX 4.0, Enterprise Portali server 
pakub intraneti/ekstraneti/internet juurdepääsu Dynamics AX-i süsteemi, mis on kättesaadav ka 

brauseri kasutamine. Ettevõtteportaali võib olla majutatud toetatud operatsioonisüsteemid. 
Microsoft Dynamics AX-i 2012 järgmised komponendid on ei toeta Enterprise Portal: 

 Teenuse Windows SharePoint Services 3.0 

 Microsoft Office SharePoint Server 2007 

Märkus: Enterprise Portal saab installida ainult 64-bitiste operatsioonisüsteemide sest SharePoint 
Serveri toetatud versiooni saab installida ainult 64-bitistes arvutites. 

Ettevõtteportaali kliendi 

Ettevõtteportaali Microsoft Dynamics AX-i 2012 ei toetata järgmisi brausereid: 

 Windows® Internet Explorer® 6.0 

 Windows® Internet Explorer® 7,0 

 FireFox 2.0 

 FireFox 3.0 

 Apple Safari (kõik versioonid) 
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Märkus: Microsoft Dynamics AX-i toetab kõigi brauseritega, mis toetavad SharePoint, välja 
arvatud Apple Safari. Kõik piirangud taseme brauserite jaoks SharePointi suhtes samuti 

Enterprise Portal. 

Analüüsi teenuste integreerimine 

Dynamics AX-i kuubikud kasutatakse arvuti, kus töötab SQL Server Analysis Services.  
Dynamics AX-i 2012 kuubikuid ei saa kasutada järgmise versiooni SQL Server: 

 SQL Server 2005 

Andmete esitamise teenuste integreerimine 

Masin töötab SQL Server Reporting Services kasutatakse Microsoft Dynamics AX-i aruandluse 
jaoks. Microsoft Dynamics AX 2012 aruanded ei saa kasutada järgmise versiooni SQL Server: 

 SQL Server 2005 

IIS-i veebiteenused 

IIS-i, endine rakenduste integreerimise raamistiku (AIF) veebiteenuste veebi teenuseid lubada 
Microsoft Dynamics AX-i integreerimine teiste rakenduste (CRM) või protsesside (nt 

müügitellimuse esitamine). Microsoft Dynamics AX-i 2012 Web services toetada järgmise 
komponendi: 

 .NET framework 3.5 

Sünkroonimise puhver ja sünkroonimise teenuse Microsoft Project Serveri 

Sünkroonimise puhverserveri koordineerib projekti andmebaas ja sünkroonimise teenuse andmete 
värskendamist. Sünkroonimise teenuse on Microsoft Dynamics AX-i serveri komponent. 

Sünkroonimise puhver ja sünkroonimise teenus ei ole toetada järgmine komponent: 

 Microsoft Project Server 2007 

Visual Studio tööriistad 

Visual Studio tööriistad Microsoft Dynamics AX jaoks ühendada kõik Arendaja tööriistad, sh 
ettevõtteportaali arendamise vahendid, tööriistad ja modelleerimise vahendite ja võimaldab 
arendajatel kohandada erinevate Microsoft Dynamics AX-i artefakte kasutada Visual Studiot. 

Microsoft Dynamics AX-i varasemates versioonides, need olid jagatud ettevõtteportaali 
arendusvahendeid ja aruandluse vahendid. Visual Studio tööriistad toetada järgmise komponendi: 

 Visual Studio 2008  

Lisateave 

Süsteeminõuete kohta lisateabe saamiseks vt valge raamat pealkirjaga süsteemi nõuded.  

 

  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165377
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Oracle'i andmebaasi tugi 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 toetab Oracle'i andmebaasi platvormi. Microsoft Dynamics AX-i 2012 

toetada Oracle'i andmebaasi platvormi. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Ei toeta Microsoft Dynamics AX-i 2012 Oracle 
andmebaasi platvormi. Andmebaasi toetamisele, 

et spetsiifilised versioonid Microsoft SQL Serveri 
andmebaasi platvorm võimaldab kasu AOS-i 
jõudlust, kasutades Microsoft SQL serveri 

konkreetsed valikud. Järgnev on loetelu SQL 
Serveri andmebaasi platvormil toetatud 
versioonid: 

 SQL Server 2008 64-bitine ettevõtte 

 SQL Server 2008 64-bitine Standard 

 SQL Server 2008 64-bitine Enterprise SP1 

 SQL Server 2008 64-bitine Standard SP1 

 SQL Server 2008 64-bitine ettevõtte SP2 

 SQL Server 2008 64-bitine Standard SP2 

 SQL Server 2008 R2 64-Bit ettevõtte  

 SQL Server 2008 R2 64-bitine Standard  

 SQL Server 2008 R2 64-Bit Datacenter   

Asendatakse teine funktsioon Ei. Oracle'i andmebaasi tugi ei ole enam saadaval. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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Parameetrite seadistamine 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 ja tulevased versioonid ei saa toetada käsurea parameetrite arv. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Toetus käsurea parameetrid eemaldatakse, sest 

funktsioon toetuse aluseks on eemaldatud. 

Asendatakse teine funktsioon Ei. See funktsioon pole enam saadaval, ja ei ole 

asendamise funktsiooni. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 

 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 ja tulevased versioonid ei saa toetada järgmisi käsurea parameetreid: 

 Taotluse piirkonna 

 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 
 

Lisateave 

Käsurea parameetrite kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat, mida nimetatakse 

parameetrite seadistamine TechNeti.  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=191476
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Microsoft Dynamics AX-i domeenid 

On süsteemi Microsoft Dynamics AX-i domeen ettevõtete grupp. Domeenid saate seadistada 

konkreetse kasutaja õigusi ettevõtete grupp. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Esialgu domeeni funktsioon lisati kontserni 
ettevõtted kokku, et anda õigusi neile kergesti 

ilma juurdepääsuks konkreetselt loa andma 
konkreetse mehhanism. Seda toetust on vaja, 
sest Microsoft Dynamics AX-i ei ole nii, et mudel 

organisatsiooni struktuur või kuidas turvalisuse 
aluseks organisatsiooni struktuur. Microsoft 
Dynamics AX-i 2012 arhtektuuriliste muudatuste 

jõustamiseks organisatsiooni mudeli struktuuri, 
muutes aegunud domeeni funktsiooni kasutades 

julgestuskontrolli raamistik. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. See funktsioon on eemaldatud ja 
asendamine funktsioon on saadaval. 

Organisatsiooni mudel ja uued laiendatav 
andmete turvalisuse raamistiku abil pikendatavad 

andmeturve toetada hierarhiaid. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Uuendamise skripte, tingimusel et Loo hierarhiad, 
mis on ühendatud domeeni ja seejärel määrata 

ettevõtted domeeni nimi hierarhia. 

Lisateave 

Organisatsiooni mudelit ja uus laiendatav andmete turvalisuse raamistik Microsoft Dynamics AX-i 2012 
kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat toote kogu funktsiooni kohta organisatsiooni mudel ja 
andmete turvalisus. 

 
Organisatsiooni mudel kohta lisateabe saamiseks vt valge raamat pealkirjaga rakendamine ja 
organisatsiooni mudeli 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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Kirje tasemel turve 

Kirjetasandi turvalisuse (RLS) on rajatud Kasutajagrupi õigused tulenevatele piirangutele. 

Kasutajagrupi õigused, saate piirata menüüd, vorme ja aruandeid, mis pääsevad rühma liikmed. 
Kirjetasandi turvalisus võimaldab piirata teavet, mis kuvatakse aruannetel ja vormidel. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus See funktsioon on 2000.aasta järgmise versiooni 

Microsoft Dynamics AX-i. See on ikka töökorras 
praeguses versioonis. Uus raamistik andmete 
turvalisust, kutsus laiendatud andmete 

turvalisuse tagamiseks näeb kõik funktsioonid, 
mis funktsiooni RLS ette, kuid pakub suuremat 
turvalisust kontrollib ja pakub suurt 

funktsionaalsust, mis on puudu funktsiooni RLS. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. Funktsioon on asendatud laiendatav 

turvalisus (XDS) funktsioon, mis pakub kõiki 
võimalusi, et RLS. Lisaks XDS, arendajad saab 
kirjutada võimsam päringute andmetega, mida 

kasutajad saavad juurdepääsu piiramiseks. 
Piirangud on turvalisem ning neid kasutatakse 

mitte ainult UI, kuid server tasandil, samuti. 
Piirangute aluseks võivad olla mitte ainult välju 
tabelis, et kasutajatel on juurdepääs vaid teabega 

teistes tabelites, samuti. See muutub järjest 
olulisemaks, sest tabelid muutunud rohkem 

normaliseeritud iga versiooni. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused RLS tingimustega on ei ole vaadete uue mudeli 
sest nad põhinevad kasutaja grupid ja firmad, uus 

turvalisuse raamistik on globaalne. RLS 
tingimused olid väga granuleeritud raames 
piirangute tõttu. Seetõttu on mõttekas käsitsi 

teisendada neid uus raamistik, kuna nad saab 
nüüd paremini kirjutada. 

Lisateave 

Andmete turvalisus Microsoft Dynamics AX-i 2012 kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat toote 
kogu funktsiooni kohta andmete turvalisuse.  
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Kliendipoolse partii raames 

Microsoft Dynamics AX 4.0 ja varasemate versioonide partii raames vaja aktiivse kliendi ühendamiseks 

pakett-tööde rakendamisel. Lõppkasutaja saaks esitada pakett-töid, kuid pakett-töid oli joosta, kuni 
partii ettevõtja „partii töötlemise vormi” jooksis ja töötab samal ajal, kui töö oli käivitada kliendi 
vasakule.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus See funktsioon funktsioonid oli piiratud. Microsoft 
Dynamics AX-i 2009 kehtestati uus server seotud 
partii raamistik mis lubatud pakett-töö käivitada 

server ilma klienti. Selles raamistikus on 
stabiilsem ja on paremaid tulemusi kui klient 
raames ja see sisaldab mitmeid uusi funktsioone. 

Lisaks pakett-tööd saab käivitada ilma tarbivad 
kliendilitsentsi. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. Uus server-side partii raames võeti 
kasutusele Microsoft Dynamics AX-i 2009. 
Käesoleva raamistiku pakub kõiki võimalusi 

kliendipoolse partii raames, kuid on stabiilsem, 
on paremaid tulemusi ja pakub palju enam 

funktsioone nii tööde planeerimisel ja elluviimisel. 
Kliendipoolse partii raames on ikka rakenduses 
Microsoft Dynamics AX-i 2012, kuid toetust 

eemaldatakse järgmises versioonis. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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Turvavõtmete ja sellega seotud APIs 

Turvavõtmed on kontrollida juurdepääsu funktsioonile taotlus, mis on määratud konkreetse kasutaja 

rühmade ja kasutajate õigusi.  

Õigustega määratakse, kellel on juurdepääs menüüdele, vormidele, aruannetele ja tabelitele. 

Arendajad saavad helistada turbevõtmega seotud API-sid, et teha kindlaks, kas kasutajatel on 
juurdepääs teatud turvavõti ja juurdepääsu, et nad on selle. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Mudelit on muudetud Microsoft Dynamics AX-i 

2012. Uus julgeoleku mudel kasutab mõistet 
rollid, kohustused ja õigused. Arendajad saate 
luua õigusi ja erinevate turvatavate objektide 

lisamine. See muutus võimaldab Microsoft 
Dynamics AX-i standard roll-põhise 

julgeolekumudeli liikuda ning tagab suurema 
paindlikkuse ja juhitavuse. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. See funktsioon on eemaldatud ja 

asendamine funktsioon on saadaval. Roll-põhise 
on asendatud turvavõtmetele. Roll-põhise 

võimaldab looja või administraator luua õigused, 
ülesanded ja rollid ja õigused määrata, 
turvalisuse nõuded põhinevad omavahendid. 

Raames ka automaatselt tuvastab pöördunud 
mõned baasi objekte, nagu vorme, veebi 
juhtelemendid, teenindusega seotud tegevuste 

ja aruannete ressursse. Arendajad ei pea 
turvavõtmete abil saate grupeerida need seotud 

objektid. Selle tulemusena saate administraator 
lihtsalt anda juurdepääsu ilma, et kindlaks teha, 
kus turvavõtmetele arendaja poolt seatud. Kõik 

API-sid, mis olid aluseks turvavõtmetele 
eemaldati koos turvavõtmetele ja asendati API-

sid, et tuvastada objekte juurdepääsuõigused. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Kood, mis nõuab API-sid, et kontrollida 
juurdepääsu turvavõtmete või turvavõtmete 

olemasolu tuleb täiendada uus API-sid kasutavad. 
Litsentsimise turbevõtme kuni 
konfiguratsioonivõtme kaardistamise kasutavate 

objektide saab uuendada konfiguratsioonivõtmete 
objektide skriptide, mida pakutakse.  

Lisateave 

Roll-põhise turvalisus Microsoft Dynamics AX-i 2012 kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat toote 
kogu funktsiooni kohta roll - põhise. 
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Topelt firma funktsioon 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 ettevõtte raamatupidamise vorm sisaldab Paljunda ettevõte funktsioon, 

mis võimaldab kasutajal ettevõtte andmete dubleerimiseks.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Arhitektuur on Microsoft Dynamics AX-i 2012 on 
muudetud ja need muudatused nõutud 

funktsiooni Paljunda ettevõte ebasoovitavateks. 
 
Organisatsiooni mudel esindab paradigma 

muutust Microsoft Dynamics AX-i 2012. Microsoft 
Dynamics AX-i 2009, rakenduse andmed enamik 
oli seotud ettevõtte või DataAreaID mõiste, ja see 

oli lihtne dubleerida neid andmeid poolt liiklevad 
kõik tabelid, kus SaveDataPerCompany 

metaandmete atribuut on seatud True. Uue 
organisatsiooni mudel tulenevate muudatuste 
andmed ei ole üksnes seotud juriidilised isikud, 

ja ettevõte on semantiliselt võrdne juriidiline isik. 
Andmed on seotud ühe või mitme tüüpi 

organisatsioonid või puudub (ühiskasutusega 
tabeleid). Seetõttu ei sobi atribuudi andmete 
dubleerimist. 

Asendatakse teine funktsioon Ei. See funktsioon pole enam saadaval, ja ei ole 
asendamise funktsiooni.  

 

Kuigi ei ole asendamine Paljunda ettevõte 
funktsioon, firma ikka saab mallina teiste 
ettevõtete loomiseks. Impordi ja ekspordi 

funktsiooni abil kasutajad saavad luua 
eksemplaris viide, seadistamise ja põhiandmete 
kopeerides andmed kahe ettevõtte vahel. Demo 

andmed, impordi ja ekspordi funktsiooni saab 
kasutada imiteerida firma ühest keskkonnast 

teise keskkonda, või samas keskkonnas. 
Kasutajatele ka teha täiendavaid muudatusi 
asjakohane demo stsenaarium luua uus ettevõte. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Ükski moodulid on otseselt mõjutatud. 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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RunBase'i 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 ja varasemates versioonides, formletter klassi kontrollib sisestamise 

vorm (RunBase'i), loob töölehe andmed ja parm tabel, täidab tegelikku sisestamist ja kontrolli printeri 
seadeid.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus RunBase'i raamistiku juhistele funktsioonid on 

piiratud ja pidi olema uuesti arvutatud. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. See funktsioon on eemaldatud ja 
asendamine funktsioon on saadaval. Ettevõtte 

tegevuse raamistik, mis on tugevam ja on jõudlus 
märkimisväärselt parem on asendatud RunBase'i 

raamistiku juhistele. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused Ei ole mingit mõju rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Ei ole mingit mõju, taotluse täiendamine. 
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Lisada viide teenuse MorphX AOT-s 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 ja varasemates versioonides, lisada teenuse viite funktsioon lubatud 

tarbimise välisteenistuse viited X ++ koodi. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus MorphX-i funktsioon, mis tarbitakse 
sisseostetavad teenused, oli tõsiseid piiranguid. 

Sest ei ole strateegiline nihe poole tegemise .NET 
arengu mainstream Microsoft Dynamics AX-i 2012, 
väliste teenuste tarbimine on nüüd tehtud Visual 

Studio .NET-is kasutades on Teenus lisada viide 
funktsioon on saadaval Visual Studio. Microsoft 
Dynamics AX-i 2012 dramaatiliselt parandab 

koostalitlusvõimet, .NET-X ++. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. Funktsiooni lisada teenuse viide Visual Studio 

.NET-is tarbida asutuseväliste teenuse kaudu 
teenuse puhverserver Visual Studio .NET-is. 
Tulemuseks juhitud projekti saab lisada AOT-s 

kasutades rakenduse Microsoft Dynamics AX-i 
Explorer, ja siis saadakse X ++ tarbimiseks. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused Teenuse olemasolevate viidete X ++ koodi võib-
olla värskendada ja uuesti koostatud tarbeks 

esemeid hallata projekti abil. 

Tõsta muutused X ++ kood, mis teenuste puhverserverid abil 

lisada teenuse viide Microsoft Dynamics AX-i 
2009 MorphX-i lisatud viited tuleb üle vaadata 
ja kompileeritud. 
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AIF-i lõpp-punkte 

AIF-i lõpp-punkte mõiste oli varem kasutatud grupi poliitika ja töötlemissuvandid voolu sisse ja välja 

Microsoft Dynamics AX-i integreerimine XML-vormingus sõnumite puhul. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Peamine kontseptuaalne muutused rakenduste 
integreerimise raamistiku (AIF) on viinud 

lihtsustatud mudel, konfigureerimise ja haldamise 
väja Microsoft Dynamics AX 2012. Kõrgema 
taseme mõiste loeb on vähendatud umbes 17-2. 

Lisaks kõik ärisaladuse alla kuuluvat Microsoft 
Dynamics AX-i integreerimine mõisted on 
eemaldada ja asendada tööstus-standard mõisted. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. See funktsioon on rullitakse integratsiooni 
sadamate mõiste. Sadamate subsume mitte 

ainult kontseptsiooni AIF-i lõpp-punkte, kuid neil 
on ka kõik aadressi seotud sätteid, mis olid varem 
seatud AIF-i kanalil. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused AIF-i konfiguratsiooni, mis toimub paigaldus on 

lihtsam kui konfiguratsiooni, Microsoft  
Dynamics AX-i 2009. Kõik ärisaladuse alla 
kuuluvat Microsoft Dynamics AX-i mõisted on 

eemaldatud kasuks tööstus-standard mõisted. 
Detailne dokumentatsioon on planeeritud selles 

valdkonnas. 

Tõsta muutused Kõik integratsiooni lahendus rakendusi, mis oli 
kirjutatud, et AIF-i lõpp-punkte ei saa enam 

kasutada funktsiooni pärast uuendamist. Need 
taotlused tuleb uuesti koostada pärast seda, kui 

need on konfigureeritud AIF-i uued sadamad, 
asendada lõpp punkti. Pärast versiooniuuendust 
haldur peab täitma ka käsitsi konfiguratsiooni 

sätteid uuendada loodud Portidesse.  

Lisateave 

Teenuste ja AIF-i kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat toote kogu funktsiooni teenuste ja 
rakenduste integreerimise raamistiku (AIF). 
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BizTalk adapteri jaoks Microsoft Dynamics AX-i 

BizTalk adapteri lubatud BizTalki serveri liidese ja integreerida Microsoft Dynamics AX-i AOS-i. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus BizTalk adapterit on vaja enam liides ja 

integreerida Microsoft Dynamics AX-i AOS-i. 
Seega, BizTalk adapterit pole Wordiga kaasas 

Microsoft Dynamics AX-i 2012. Kõik väja, mis 
praegu kasutab see adapter tuleb uuesti koostada 
ja kasutada sisseehitatud WCF adapter, mis 

tarnitakse BizTalki serveris BizTalk Server 2006 
R2 alustades ümber konfigureerima. 

Asendatakse teine funktsioon See funktsioon oli julge, sest see ei ole enam 
vajalik. Kõik teenused on Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 on 100 protsenti WCF-

ühilduv. Sest kõik teenused on WCF-ühilduv, 
BizTalki Server saab otse suhelda Microsoft 
Dynamics AX-i sisseehitatud WCF adapteri abil. 

Täiendava välise adapteri osa ei ole enam vajalik. 

Mooduleid, mis on mõjutanud rakenduste integreerimise raamistik (AIF) 

Paigaldamine muutused Mis tahes olemasolevate integreerimine 
lahenduste seotud BizTalki orkestreering BizTalk 
adapteri kaudu tuleb ajakohastada, et selle 

asemel kasutada WCF adapter. Need 
orkestreering olla kompileeritud ja asjaomases 

haldustalituses ümber paigutada. 

Tõsta muutused BizTalki orkestreering, mis kasutavad Microsoft 
Dynamics AX-i BizTalk adapteri tekitavad vigu ja 

ei õnnestu pärast uuendamist. 

Lisateave 

Teenuste ja AIF-i kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat toote kogu funktsiooni teenuste ja 
rakenduste integreerimise raamistiku (AIF). 
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Andmesirvija 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 andmesirvija esitatud andmeid otsida võimalusi. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Andmesirvija on iganenud kasuks erinevaid 

otsinguteenuse süsteemi Microsoft  
Dynamics AX 2012. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. Andmesirvija on asendatud otsing 
funktsioon, mis võimaldab otsida üle andmed ja 
metaandmed (vormides ja aruannetes). 

Mooduleid, mis on mõjutanud Klient 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 

Lisateave  

Täpsemat teavet ettevõtte Otsi Microsoft Dynamics AX-i 2012, on Enterprise Search sisu TechNeti.  

  

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

DynamicsAXGeneralLedger klass sisaldab meetodid, mis võimaldavad teatud vorme rakenduses 

avada. Tingitud muutusi Microsoft Dynamics AX-i 2012, kaks liiget vaja asendada võimaldada 
juurdepääsu uutele funktsioonidele. Kui nende liikmed on kutsutud Microsoft Dynamics AX-i 2012 
paigaldamine nad tagasi rike. See kehtib järgmistel liikmetel: 

 OpenGeneralLedgerBudgetWindow 

 OpenGeneralLedgerTransactionWindow 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2012 andmemudel on 
muutunud oluliselt suhtlemist teatud vormid ja 
klassid. Klassi liikmed ei võimalda kulgeb 

vajalikku teavet Microsoft Dynamics AX avatud 
vormide õiges kontekstis. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. DynamicsAXGeneralLedger kas klass 
asendab Microsoft Dynamics AX-i 2009 
funktsioonid lisatakse kaks uut liiget. Sellise 

liikme allkiri võimaldab veeta kogu vajaliku 
teabe avatud vormide õiges kontekstis. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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.chm spikrifailid 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 ja varasemates versioonides, oli spikri sisu saadaval AOT-s, .chm failide 

kujul HTML Help faili sõlme.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus See funktsioon funktsioonid oli piiratud. Uus abi 
süsteem, mis pakub täiustatud kohandamine 

stsenaariumid asendab pärand süsteemi. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. See funktsioon pole enam saadaval, ja 
asendamine funktsioon on saadaval. 

HTML-i põhiseid spikrifailid on asendatud tugevam 

abi server, mis pakub kõikidele klientidele spikri 
sisu on tsentraliseeritud asukoht, HTML ja muud 

formaadid. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused Veebiteenus, mis on hostiks spikri sisu on 

installitud setup.exe täitmisel. 

 

Planeerida paigaldus, veenduge, et teil on IIS 
server, mis võib majutada abi server. 

Tõsta muutused Täiendamise käigus eemaldatakse pärand 
atribuudid ja elemendid AOT-s. 

 

Planeerida versiooniuuenduse, veenduge, et teil 

on IIS server, mis võib majutada abi server. 

Lisateave 

Abi serveri kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat toote kogu funktsiooni abi server. 
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X ++ aruandluse raames 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 ja varasemates versioonides toetatud X ++ aruandluse raamistik, mida 

kasutati Microsoft Dynamics AX-i kohandatud aruannete loomiseks. X ++ finantsaruandluse raamistik 
on Microsoft Dynamics AX 2012 on aegunud ja ei ole tulevastes versioonides saadaval.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Funktsioonid, mis on esitatud X ++ 
aruandlussüsteemi 2000.aasta järgmistel 

põhjustel: 

 Puudumine kaardistamine. 

 Kasutades mitte - Microsoft  
Dynamics AX-i andmeallikatele toetuse 
puudumine.  

 Interaktiivsete aruannetena toetuse 

puudumine. 

 See on tööstus standard lahendus. 

Asendatakse teine funktsioon SQL serveri aruandlusteenuste on nüüd esmane 
aruandluse platvormi Microsoft Dynamics AX-i. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist.  

Tõsta muutused Kui täiendate versiooniks Microsoft  
Dynamics AX-i 2012, põhineb X ++ aruandluse 
raames kopeeritakse süsteemi Microsoft 

Dynamics AX-i 2012, kuid nad on täiendatud 
aruandeid. On soovitatav kasutada (varustatud 

Microsoft Dynamics AX-i 2012) aruandlusteenuste 
aruande malli ning kohandada seda vastavalt teie 
vajadustele.  

Lisateave 

Muudatused Microsoft Dynamics AX-i 2012 aruandluse kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat 
toote kogu funktsiooni kohta aruandlus. 
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Microsoft Dynamics AX-i 2009 aruanded 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus SQL serveri aruandlusteenuste on nüüd esmane 
aruandluse platvormi Microsoft Dynamics AX-i. 

Out-of-the-box aruanded, mis on varustatud 
Microsoft Dynamics AX-is on ümber nii, et nad 
aruandlusteenuste platvormil. Kõik aruanded 

hinnati ja mõned aruandeid ei edastata selles 
versioonis, sest näiteks mitu aruannet oli 

koondada ühtse aruandlusteenuste aruande või 
samu andmeid saate printida vormi. 

Asendatakse teine funktsioon SQL Serveri aruandlusteenused 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Aruanded on kopeeritud, ent on täiendatud 
Microsoft Dynamics AX-i 2009: Microsoft 

Dynamics AX-i 2012. 

Lisateave 

Lisateabe saamiseks Microsoft Dynamics AX-i 2012 aruande Microsoft Dynamics AX-i 2009 

kaardistamine, vt Kaardistamise Microsoft Dynamics AX-i 2009 aruanded 2012 versioon Microsoft 

Dynamics AX-i.  

Microsoft Dynamics AX-i 2012 ja tulevased versioonid ei paku siis järgmises tabelis. Aruannete loetelu 
on esialgne, põhineb praegustele ootustele, ja võib muutuda ilma ette teatamata. 

Iganenud aruanded 

Iganenud aruanded Iganenud aruanded Iganenud aruanded  

ACOWrkCenterCapacity_BR KMActionPlan SalesFreightSlip  

AssetBalanceReportColumn
s 

KMBSCOverview SalesPackingSlip  

AssetBookCompare KMCollection SMAAccrueperiodLineReport  

AssetTaxStatistic KMConnectionType SMACustomerSchedule  

AxdGenerateAxdQueryHelp
er 

KMEPQuestionnaireResultGroupGra
ph 

SMAHourConsumption  

BankCheque_BR KMEPQuestionnaireResultReport SMARepairByTechnician  

BankReconciliation KMEPQuestionnaireStatisticsLineLis
t 

SMARepairObjectHistory  

BankStatement11 KMGamePlan SMAResolutionByDiagnosis  

BOMCostGroupSource KMGameplanLastNews SMAResolutionBySymptom  

CCStatReport KMKnowledgeAccountSched SMASalesPriceSubscription  

Tšekk KMKnowledgeAccountStatement SMAServiceAgreement  

Chequelayoutreport_BR KMKnowledgeJournal SMAServiceBOMHistory  

CompositeTestReport KMKnowledgeOpenTransaction SMAServiceBOMLines  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213846&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213846&clcid=0x409
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Iganenud aruanded Iganenud aruanded Iganenud aruanded  

COSEDSStructure KMKnowledgeTableIndicator SMAServiceContract  

COSHierarchy KMQuestionnaireStatisticsResultPri
nt 

SMAServiceLevelAgreement  

COSLedgerReference_LT_C
LT_Rep 

LedgerAccountSum_FR SMAServiceObjects  

COSLineStructure LedgerBalanceSheetDimPrint SMAServiceOrder  

COSVersion LedgerBalanceSheetDimPrint SMAServiceOrderCounters  

CustInPaymNO LedgerBalanceSheetDimPrint_CN SMAServiceStageProgress  

CustInterestNote LedgerBalanceSheetPrint SMAServiceTasks  

CustPhoneList LedgerBalanceSheetPrint SMASubscriptionCreateReport  

CustReportTransferPrice_BR LedgerBudgetReport SMASubscriptionReport  

CustVendCommunicationRe
port_IT ReplaceThisText 

LedgerBudgetReportWithRevisions SMATemplateBOMLines  

CustVendOutPaymNL_Diske
tteLabels 

LedgerBudgetTrans smmActivityListDate  

DimensionSetRulePerCollect
ion 

LedgerInAccountStatementAT_EDIF
ACT 

smmActivityNone  

DimensionSetRulePerHierar
chy 

LedgerTransAccountVoucher_FR smmActivityPerQuotation  

DispatchDocuement LoTestResult smmActivityTurnover  

EFDocContingencyDanfe_B
R 

LoTestRLSLoTestResult smmBusRelsmmActivityTurnover  

EFiscalDocContingencyMode
_BR 

NewINDRG23APartILoTestRLSLoTes
tResult 

smmBusRelActivitiessmmBusRels
mmActivityTurnover 

 

EPCustRevenue NewINDRG23APartIINewINDRG23A
PartILoTestRLS 

smmBusRelActivityLastsmmBusRel
ActivitiessmmBusRel 

 

EPCustRevenue NonSalaryReturnNewINDRG23APart
IINewINDRG23APartI 

smmBusRelContactssmmBusRelAc
tivityLastsmmBusRelActivities 

 

EPEmplTableList NumberSequenceReferenceNonSala
ryReturnNewINDRG23APartII 

smmBusRelTurnoversmmBusRelCo
ntactssmmBusRelActivityLast 

 

EPInventTableByQty PBAPartOfNumberSequenceReferen
ceNonSalaryReturn 

smmCampaignTargetsmmBusRelT
urnoversmmBusRelContacts 

 

EPInventTableBySales PBAPrintGraphicPBAPartOfNumberS
equenceReference 

smmCampaignTargetResponsesm
mCampaignTargetsmmBusRelTurn
over 

 

EPInventTableByTime PBAPrintGraphicSalesQuotationTabl
ePBAPrintGraphicPBAPartOf 

smmPhoneInboundCallssmmCamp
aignTargetResponsesmmCampaig
nTarget 

 

EPProjJournalTransEmpl PBAPrintGraphicSalesTablePBAPrint
GraphicSalesQuotationTablePBAPrin
tGraphic 

smmPhoneOutboundCallssmmPho
neInboundCallssmmCampaignTarg
etResponse 

 

EPSalesByPerson PBAUserProfilesPBAPrintGraphicSal
esTablePBAPrintGraphicSalesQuotat
ionTable 

smmQuotationPrognosisLostCause
smmPhoneOutboundCallssmmPho
neInboundCalls 

 

EUSalesListBE PositionPBAUserProfilesPBAPrintGra
phicSalesTable 

smmQuotationPrognosisProdsmm
QuotationPrognosisLostCausesmm
PhoneOutboundCalls 

 

ForecastPurch PriceDiscCustExternPositionPBAUse
rProfiles 

smmQuotationPrognosisSalessmm
QuotationPrognosisProdsmmQuota
tionPrognosisLostCause 

 

ForecastPurchActual PriceDiscTablePriceDiscCustExternP
osition 

smmQuotationPrognosisWonCause
smmQuotationPrognosisSalessmm
QuotationPrognosisProd 
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Iganenud aruanded Iganenud aruanded Iganenud aruanded  

ForecastPurchItem PriceListPriceDiscTablePriceDiscCus
tExtern 

smmSalesUnitMemberssmmQuota
tionPrognosisWonCausesmmQuota
tionPrognosisSales 

 

ForecastSales PriceListAllPriceListPriceDiscTable smmTMCallListsmmSalesUnitMem
berssmmQuotationPrognosisWonC
ause 

 

ForecastSalesActual ProdBalanceAccountPriceListAllPrice
List 

smmTMCallListStatussmmTMCallLi
stsmmSalesUnitMembers 

 

FreeTextInvoice_BR ProdCalcVarianceTransProdBalance
AccountPriceListAll 

smmTMCallListTelemarketingResp
onsesmmTMCallListStatussmmTM
CallList 

 

FSHDiscountOfferTable ProdDelayProdCalcVarianceTransPr
odBalanceAccount 

SuppItemTablesmmTMCallListTele
marketingResponsesmmTMCallList
Status 

 

FSHEndOfLifeCycleReport ProdEfficiencyProcessProdDelayPro
dCalcVarianceTrans 

SysFilePrintoutSuppItemTablesmm
TMCallListTelemarketingResponse 

 

HRMCourseCertificate ProdGroupProdEfficiencyProcessPro
dDelay 

SysHelpIndexBrokenLinksSysFilePr
intoutSuppItemTable 

 

HRMDueLoan ProdInProcessCosting_NAProdGrou
pProdEfficiencyProcess 

SysHelpIndexNoPagesSysHelpInde
xBrokenLinksSysFilePrintout 

 

HRMEducationGroup ProdJobCardProdInProcessCosting_
NAProdGroup 

SysHelpIndexPagesWithoutKeywor
dsSysHelpIndexNoPagesSysHelpIn
dexBrokenLinks 

 

HRMEmployeeEmployment
Dismiss 

ProdJournalBOMProdJobCardProdIn
ProcessCosting_NA 

SysPrintCodeSysHelpIndexPagesW
ithoutKeywordsSysHelpIndexNoPa
ges 

 

HRMEmplResponsibility ProdJournalJobProdJournalBOMProd
JobCard 

SysRecordLevelSecuritySysPrintCo
deSysHelpIndexPagesWithoutKey
words 

 

HRMEPAbsenceEmplDue ProdJournalProdProdJournalJobProd
JournalBOM 

SysReportAutoSysRecordLevelSec
uritySysPrintCode 

 

HRMEPCourseCalendar ProdJournalRouteProdJournalProdPr
odJournalJob 

SysSecuritySysReportAutoSysReco
rdLevelSecurity 

 

HRMEPCourseSessionTrack
HRMEPCourseType 

ProdLedgerConciliationProdJournalR
outeProdJournalProd 

SysSQLCheckSetupSysSecuritySys
ReportAuto 

 

HRMEPCourseTypeHRMEPC
ourseType 

ProdParmCostEstimationProdLedger
ConciliationProdJournalRoute 

SysSqlStatusSysSQLCheckSetupS
ysSecurity 

 

HRMEPCourseTypeHRMEPC
ourseTypeGroup 

ProdParmHistoricalCostProdParmCo
stEstimationProdLedgerConciliation 

SysTestJobTableSysSqlStatusSysS
QLCheckSetup 

 

HRMEPCourseTypeGroupHR
MEPDueLoan 

ProdParmJobSchedulingProdParmHi
storicalCostProdParmCostEstimatio
n 

SysUserLoginSysTestJobTableSysS
qlStatus 

 

HRMEPDueLoanHRMEPEmpl
oyeeCV 

ProdParmOprSchedulingProdParmJ
obSchedulingProdParmHistoricalCos
t 

TaxDeviation_BESysUserLoginSys
TestJobTable 

 

HRMEPEmployeeCVHRMEPG
oalAlarm 

ProdParmReleaseProdParmOprSche
dulingProdParmJobScheduling 

TaxListDiskReportBETaxDeviation_
BESysUserLogin 

 

HRMEPGoalAlarmHRMEPVirt
ualNetworkDueCertificate 

ProdParmReportFinishedProdParmR
eleaseProdParmOprScheduling 

TaxPackagingTaxCustTaxListDiskR
eportBETaxDeviation_BE 

 

HRMEPVirtualNetworkDueC
ertificateHRMEPVirtualNetw
orkIdByOrganization 

ProdParmStartUpProdParmReportFi
nishedProdParmRelease 

TaxPurchaseTaxDetailsTaxPackagi
ngTaxCustTaxListDiskReportBE 

 

HRMEPVirtualNetworkIdByO
rganizationHRMTeamsByOr
ganization 

ProdTableJourProdParmStartUpProd
ParmReportFinished 

TaxReconciliationReportTaxPurcha
seTaxDetailsTaxPackagingTaxCust 

 

HRMTeamsByOrganizationH
RMVirtualNetworkDevelopm
entPlan 

ProdTablePostingCostingProdTableJ
ourProdParmStartUp 

TaxReport_UKTaxReconciliationRe
portTaxPurchaseTaxDetails 
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Iganenud aruanded Iganenud aruanded Iganenud aruanded  

HRMVirtualNetworkDevelop
mentPlanHRMVirtualNetwor
kGroup 

ProdVarianceProdTablePostingCosti
ngProdTableJour 

TaxReportEdivatTaxReport_UKTax
ReconciliationReport 

 

HRMVirtualNetworkGroupH
RMVirtualNetworkIdByJob 

ProjInvoiceProdVarianceProdTableP
ostingCosting 

TaxReporting_THTaxReportEdivatT
axReport_UK 

 

HRMVirtualNetworkIdByJobI
NDExciseCENVATCredit 

ProjListPriceCostProjInvoiceProdVar
iance 

TaxWithholdMonthlyReportITTaxR
eporting_THTaxReportEdivat 

 

INDExciseCENVATCreditIND
ExciseER 

ProjListPriceHourCostProjListPriceC
ostProjInvoice 

TDSReport27_INTaxWithholdMont
hlyReportITTaxReporting_TH 

 

INDExciseERINDPLARegiste
r 

ProjListPriceHourSalesProjListPrice
HourCostProjListPriceCost 

TradeBLWIReportTDSReport27_IN
TaxWithholdMonthlyReportIT 

 

INDPLARegisterINDReceipt ProjListPriceRevenueSalesProjListPr
iceHourSalesProjListPriceHourCost 

TrvAdvanceReturnTradeBLWIRepo
rtTDSReport27_IN 

 

INDReceiptINDReport26 ProjListProjConsumptionProjActivity
ProjListPriceRevenueSalesProjListPr
iceHourSales 

TrvEmplAdvanceTrvAdvanceRetur
nTradeBLWIReport 

 

INDReport26INDReport27E ProjListProjCustTableProjListProjCo
nsumptionProjActivityProjListPriceR
evenueSales 

TrvEmplBalanceTrvEmplAdvanceTr
vAdvanceReturn 

 

INDReport27EINDRG23APar
tI 

ProjListProjProfitLossProjActivityPro
jListProjCustTableProjListProjConsu
mptionProjActivity 

TrvExpenseListTrvEmplBalanceTrv
EmplAdvance 

 

INDRG23APartIINDRG23AP
artII 

ProjListProjTransLayoutProjListProj
ProfitLossProjActivityProjListProjCu
stTable 

TrvRequisitionTrvExpenseListTrvE
mplBalance 

 

INDRG23APartIIINDRG23AP
artIIReport 

ProjListProjWIPProjActivityProjListP
rojTransLayoutProjListProjProfitLos
sProjActivity 

tutorial_ColourLinesTrvRequisition
TrvExpenseList 

 

INDRG23APartIIReportINDR
G23APartIIReportN 

ProjListTransHourProjListProjWIPPr
ojActivityProjListProjTransLayout 

tutorial_CustomizedSumDescriptio
ntutorial_ColourLinesTrvRequisitio
n 

 

INDRG23APartIIReportNIN
DRG23APartINew 

ProjPriceListProjListTransHourProjLi
stProjWIPProjActivity 

tutorial_Datetutorial_CustomizedS
umDescriptiontutorial_ColourLines 

 

INDRG23APartINewINDRG2
3APartIReportN 

PurchBlanketProjPriceListProjListTra
nsHour 

tutorial_FontInfotutorial_Datetutor
ial_CustomizedSumDescription 

 

INDRG23APartIReportNIND
RG23CPartI 

PurchCollectionLetterListPurchBlank
etProjPriceList 

tutorial_HelloWorldtutorial_FontInf
otutorial_Date 

 

INDRG23CPartIINDRG23CP
artII 

PurchHeadingPurchCollectionLetter
ListPurchBlanket 

tutorial_Joinstutorial_HelloWorldtu
torial_FontInfo 

 

INDRG23CPartIIINDRG23C
PartIIReportN 

PurchInvoice_BRPurchHeadingPurc
hCollectionLetterList 

tutorial_Joinstutorial_HelloWorld  

INDRG23CPartIIReportNIN
DRG23CPartIReportN 

PurchInvoiceNF_BRPurchHeading tutorial_JoinsExtendedtutorial_Joi
ns 

 

INDRG23CPartIReportNIND
RG23D 

PurchLinesExtendedPurchInvoiceNF
_BR 

tutorial_NotesSpanningPagestutori
al_JoinsExtended 

 

INDRG23DINDTDSCustTran
s 

PurchPackingSlipPurchLinesExtende
dPurchInvoiceNF_BR 

tutorial_Positioningtutorial_NotesS
panningPagestutorial_JoinsExtend
ed 

 

INDTDSCustTransINDTDSC
ustTransSum 

PurchPurchaseOrderPurchPackingSli
pPurchLinesExtended 

tutorial_Prompttutorial_Positioning
tutorial_NotesSpanningPages 

 

INDTDSCustTransSumInven
tBatchExpired 

PurchSupplyCapacityPurchPurchase
OrderPurchPackingSlip 

tutorial_Propertiestutorial_Promptt
utorial_Positioning 

 

InventBatchExpiredInventDi
mAXReportAdapterTest 

PurchVariencesVendorPurchSupply
CapacityPurchPurchaseOrder 

tutorial_Resettutorial_Propertiestu
torial_Prompt 

 

InventDimAXReportAdapter
TestInventDimPhys 

RAssetReportInventoryCardPurchVa
riencesVendorPurchSupplyCapacity 

tutorial_Resourcestutorial_Resettu
torial_Properties 

 

InventDimPhysInventDimPo
sted 

ReqExplosionRAssetReportInventor
yCardPurchVariencesVendor 

tutorial_RunbaseReporttutorial_Re
sourcestutorial_Reset 
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Iganenud aruanded Iganenud aruanded Iganenud aruanded  

InventDimPostedInventFisc
alLIFOValuation 

ReqPOReqExplosionRAssetReportIn
ventoryCard 

tutorial_RunbaseReportStdtutorial
_RunbaseReporttutorial_Resource
s 

 

InventFiscalLIFOValuationIn
ventGroupPhys 

ReqTransOverviewReqPOReqExplos
ion 

tutorial_SectionTemplateCusttutori
al_RunbaseReportStdtutorial_Run
baseReport 

 

InventGroupPhysInventGro
upPosted 

ReturnCycleTimeReqTransOverview
ReqPO 

tutorial_SectionTemplateVendtutor
ial_SectionTemplateCusttutorial_R
unbaseReportStd 

 

InventGroupPostedInventJo
urnalTrans 

ReturnStatRankingReturnCycleTime
ReqTransOverview 

tutorial_SumPerSubFieldtutorial_S
ectionTemplateVendtutorial_Sectio
nTemplateCust 

 

InventJournalTransInventJo
urnalTransTransfer 

ReturnVolumeReturnStatRankingRe
turnCycleTime 

tutorial_SumPerSubFieldDatetutori
al_SumPerSubFieldtutorial_Sectio
nTemplateVend 

 

InventJournalTransTransfer
InventoryLedger 

RFIDInventSerialLabelsReturnVolu
meReturnStatRanking 

VENDORINDReport26tutorial_Sum
PerSubFieldDatetutorial_SumPerS
ubField 

 

InventoryLedgerInventPack
agingMaterialFeeCalc 

RFIDPalletLabelsRFIDInventSerialLa
belsReturnVolume 

VendReportTransferPrice_BRVEND
ORINDReport26tutorial_SumPerSu
bFieldDate 

 

InventPackagingMaterialFee
CalcInventPackagingMateria
lWeights 

RG23APartIRFIDPalletLabelsRFIDIn
ventSerialLabels 

WarrantyCreditNoteVendReportTra
nsferPrice_BRVENDORINDReport2
6 

 

InventPackagingMaterialWei
ghtsInventPackagingMateri
alWeightsPurch 

RG23CPartIRG23APartIRFIDPalletL
abels 

WarrantyDebitNoteWarrantyCredit
NoteVendReportTransferPrice_BR 

 

InventPackagingMaterialWei
ghtsPurchInventProdComR2 

RouteCostCategoryRG23CPartIRG2
3APartI 

WMSShipmentAddressesWarranty
DebitNoteWarrantyCreditNote 

 

InventProdComR2InventPro
dComR3 

RouteCostCategoryOverviewRouteC
ostCategoryRG23CPartI 

WMSShipmentAddressesTransferO
rdersWMSShipmentAddressesWarr
antyDebitNote 

 

InventProdComR3InventPro
dComR4 

RouteOprRouteCostCategoryOvervi
ewRouteCostCategory 

WorkCalendarWMSShipmentAddre
ssesTransferOrdersWMSShipment
Addresses 

 

InventProdComR4InventPro
dComR5 

RouteOprPartOfRouteRouteOprRout
eCostCategoryOverview 

WorkTimeWorkCalendarWMSShip
mentAddressesTransferOrders 

 

InventProdComR5InventPro
dComR6 

RouteOprTableRouteOprPartOfRout
eRouteOpr 

WrkCtrGroupsWorkTimeWorkCalen
dar 

 

InventProdComR6InventSit
eActivate 

RouteTableRouteOprTableRouteOpr
PartOfRoute 

WrkCtrGroupsLedgerWrkCtrGroup
sWorkTime 

 

InventSiteActivateInventSit
eDimensionLinkAccountVali
dation 

RouteVersionRouteTableRouteOprT
able 

WrkCtrPartOfOperationWrkCtrGrou
psLedgerWrkCtrGroups 

 

InventSiteDimensionLinkAc
countValidationInventSpecP
hys 

SalesBlanketRouteVersionRouteTab
le 

WrkCtrPartOfProdRouteWrkCtrPart
OfOperationWrkCtrGroupsLedger 

 

InventSpecPhysInventSpec
Posted 

SalesByStateSalesBlanketRouteVer
sion 

WrkCtrPartOfTaskGroupWrkCtrPar
tOfProdRouteWrkCtrPartOfOperati
on 

 

InventSpecPostedInventStd
CostVariance 

SalesContractShipmentSalesByStat
eSalesBlanket 

WrkCtrPropertyWrkCtrPartOfTaskG
roupWrkCtrPartOfProdRoute 

 

InventStdCostVarianceInve
ntTransList 

SalesCustItemStatisticsSalesContra
ctShipmentSalesByState 

WrkCtrTaskGroupWrkCtrProperty
WrkCtrPartOfTaskGroup 

 

InventTransListInventTrans
List 

SalesDeliverySlip_BRSalesCustItem
StatisticsSalesContractShipment 

XRefNamesReferenceWrkCtrTaskG
roupWrkCtrProperty 
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Iganenud aruanded Iganenud aruanded Iganenud aruanded  

InventTransListInventTrans
OnOrder 

smmLeadSummaryBySourceType1S
alesDeliverySlip_BRSalesCustItemS
tatistics 

xRefPathCountXRefNamesReferenc
eWrkCtrTaskGroup 

 

InventTransOnOrderInvent
TransOrdered 

smmLeadSummaryBySourceTypeD
etail2smmLeadSummaryBySourceT
ype3SalesDeliverySlip_BR 

xRefPathCountXRefNamesReferenc
e 

 

InventTransOrderedIT_Inve
ntFiscalLIFOInternal 

SalesInvoice_BRsmmLeadSummary
BySourceTypeDetail4smmLeadSum
maryBySourceType5 

xRefPathCount  

IT_InventFiscalLIFOInternal
Job 

SalesInvoice_BRsmmLeadSummary
BySourceTypeDetail6 

  

JobKMAction SalesInvoice_BR   

KMActionKMActionAlarm   

KMActionAlarm   

   

  

                                                   
1 Eemaldada Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2, kuna Plii analüüsi aruanne sisaldab sama teavet. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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Rakendushierarhia puu (AHT) 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, kasutatakse Rakendushierarhia puu liigid ja nende hierarhiline 

struktuur, nagu teise klassi klassi. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Rakendushierarhia puu põhines abi kontrolli, mis 
on taunitud Microsoft Dynamics AX 2012. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. Kood on ümber sõnastatud ja funktsioon on 
nüüdsest brauseri tüübi hierarhia. Üldise 
kasutajaliidese jääb samaks, kuid tööriista nüüd 

majutatud MDI lapse MorphX-i keskkonda. 
Tööriist on laiendatud ka tabeli pärandi 

toetamiseks ja navigatsiooni loetletud elementi 
liikmed, nagu näiteks meetodeid. Lisaks saab 
dokk variant, nn kontekstis tüübi hierarhia 

kontekstuaalne hierarhia andmete esitamist 
kasutajate liikumine AOT-s. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Arendaja ja Partner-tööriistad 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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Koodi Exploreri 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 aastal kood Explorer võimaldab koodi ja komponentide 

rakendusobjektide hüperlinkide abil sirvida. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Exploreri koodi põhines abi kontrolli, mis on 
taunitud Microsoft Dynamics AX 2012. 

Rakendushierarhia puu ja selle asendamine 
kattuvad, kuna Exploreri koodi ei teisaldatud. 

Asendatakse teine funktsioon Ei. See funktsioon pole enam saadaval, ja ei ole 

asendamise funktsiooni. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Arendaja ja Partner-tööriistad 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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Prindi AOT-s ja toimetaja 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, kasutaja võib printida sõlmed AOT .xpo sisu ja kood aruandena. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Prindi võime tugineda-süsteemispetsiifiliste 

julgeolekunõuete loetelu aruandluse toetust, mis 
on aegunud Microsoft Dynamics AX-i 2012. Kuna 

funktsiooni peamiselt (välja arvatud kood) prindib 
.xpo sisu, mis saate käsitsi trükitud ja kuna 
funktsiooni kasutatakse harva, ei ole 

investeeringud on tehtud rakendada tugi 
Microsoft Dynamics AX-i 2012.  

Asendatakse teine funktsioon Ei. See funktsioon pole enam saadaval, ja ei ole 
asendamise funktsiooni. Kui sellele probleemile 
lahendust, saab .xpo faile sõlmede ja seejärel 

trükitud käsitsi. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Arendaja ja Partner-tööriistad 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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X ++ redaktori 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 X ++ redaktori abil kirjutada X ++ koodi MorphX-i. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus X ++ redaktori oli piiratud võimetega ja oli 

aegunud tee uus rakendamiseks X ++ redaktor, 
uute funktsioonidega. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. Funktsioon on taunitud ja on uus X ++ 
redaktori, põhineb kontrolli Visual Studio 2010 
toimetaja on kasutusele võetud. Kuigi toimetaja 

skripti pikendamine veel toetas, pärand toimetaja 
UI laiendamist enam toetatud. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Arendaja ja Partner-tööriistad 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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AOD faile asendada SQL Serveri andmebaasi 

Kiht-põhine rakendus objekti failide (AOD-failid) on asendatud pühendatud SQL Serveri 

andmebaasiga, mis on nimetatud mudel store. Kõik taotluse elemendid on laos mudel. Arendajad, 
mälu on läbipaistev. Installiprogramm loob mudel store, kasutades Microsofti rakenduse 
põhielemendid.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Nüüdisaegse andmebaasi lõppfaasi, näiteks SQL 
serveri kasutamine tehtud varaliste andmebaas 
(Rakendusobjekti andmebaasi ja AOD failid) 

kitsaskoht, arendamise, hoolduse ja jõudluse 
poolest. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. SQL Serveri andmebaas on asendatud AOD 
failide ja varaliste andmebaasi. AOD failid 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 ja Microsoft 
Dynamics AX 4.0 saab laadida salvestada mudeli 

uuendamise ajal või hiljem MorphX-i menüü 
Arendaja. 

AXUTIL.EXE on käsurealt käivitatav tööriist, 
metaandmed, mis on „transiit” nagu, 

paigaldamine, ja isegi eemaldaks metaandmete 
haldamiseks. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Arendaja ja Partner-tööriistad 

Paigaldamine muutused Vajalike muudatuste menetletakse 
installiprogramm, mis installib mudelid (uus 

loogiline pakend metaandmete) mudel salvestada 
SQL-i serveris. Mudel store on andmebaasi 

rakenduse lahutamatu osa. 

Tõsta muutused Versiooniuuenduse installimine on semantiliselt 
väga sarnane varasemates versioonides, kuid 

mõned uued sammud on vaja. AOD faile ja 
katalooge enam kopeeritakse eelmisest 

versioonist rakenduse kataloogis, kuid nüüd tuleb 
mudel andmebaasi importida. Lisaks soovitame, 
et te neid importida teise andmebaasi nimega 

„asendusliige” andmebaas, mis tegelikult 
jäljendab kataloogi kood võrdlemiseks. 
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Tükelda kihi funktsionaalsust AOT-s 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, võiks vaadata mitmekihilisuse AOT-s. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2012 tauniti võime 

vaadata mitmekihilisuse AOT-s, sest funktsioon 
oli harva kasutada ja tavaliselt põhjustada 

ebastabiilsust MorphX-i keskkonnas. 

Asendatakse teine funktsioon Ei. See funktsioon pole enam saadaval. Tuntud 
kasutamise juhtudel tööriista koodi võrrelda on 

lubatud asendamine ja on kergesti kättesaadav, 
vajutades klahvikombinatsiooni CTRL + G. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Arendaja ja Partner-tööriistad 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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Meeskonnatöö serveri 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 aastal ID server nimega Team Server hosts jaotamine uue objekti ID-d. 

Meeskonnatöö serveri saab jagada mitme rakendusobjekti serveri (AOS) käitiste anda kordumatu ID-d 
üle mitme projekti arengu keskkond määramine. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Paigaldamine seotud ID-d kasutusele nüüd 

määratakse koodid tabelid, klasside ja muude  
ID-põhise AOT elemente installi ajal üldse aega.  

Asendatakse teine funktsioon Ei. See funktsioon pole enam saadaval, kuna 

see on aegunud. Meeskonnatöö serveri 
installimist enam. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Arendaja ja Partner-tööriistad 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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Visual SourceSafe 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 ja varasemad versioonid ei toeta Microsoft® Visual SourceSafe® 

versiooni kontroll mehhanism. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Versioonijuhtimise eemaldatakse kasuks Microsoft 
Visual SourceSafe jaoks toetus® Visual Studio® 

Team Foundation Server 201, sest Team 
Foundation Server pakub täiustatud funktsioone. 

Asendatakse teine funktsioon Visual SourceSafe toetus jääb Microsoft  

Dynamics AX-i 2012, kuid see eemaldatakse 
järgmises versioonis Microsoft Dynamics AX-i.  

Me soovitame, et te nüüd kasutada Visual Studio 
Team Foundation Server 2010 asemel Visual 
SourceSafe. Valged raamatud täiendamise Visual 

SourceSafe Team Foundation server võimalusi 
kohta on saadaval PartnerSource. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõigi, kaasa arvatud arengu tööruumi. 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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Projekti aruandlus 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, kui kasutajad muuta .moxl faili, mis on esinduste aruandemudelite faile 

kasutatakse aruandlus projekti. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2012, on areng kogemus 
on vastavusse hoidla-kesksemaks arendamine 

Microsoft Dynamics AX-i jaoks. Seetõttu ei ole 
kõik mudeli andmed salvestatakse andmebaasi 
ja otse redigeerida hoidlas. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. Uue projekti nimega mudeli projekt 
võimaldab otse redigeerida mis tahes andmete 

esitamise hoidlas, ilma kohalike .moxl faile. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Arendaja ja Partner-tööriistad 

Paigaldamine muutused Ei ole. See funktsioon on installitud Visual Studio 

integratsiooni installimise ajal. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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X ++ töövoo API 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, kasutatakse töövoo API X ++ programmeerimise teel luua töövood. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus See funktsioon funktsioonid oli piiratud. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. Funktsioon oli aegunud ja asendamine 
funktsioon on saadaval. X ++ töövoo API on 

asendatud hallatava töövoo API, sest Microsoft 
Dynamics AX-i 2012. aastaks oli kavandatud 
järgmised funktsioonid:  

 Täiendav töövoo funktsioone, näiteks 

täiustatud voolu kontroll 

 Uue hallatavate töövoo toimetaja, mis 

vajalik hallatava programmilise liides 

Seetõttu kogu töövoo API oli uuesti arvutatud 

nagu hallatud API, ja lisati uus töövoofunktsioone 
ja töövoo toimetaja. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Äriprotsesside ja töökorraldus 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 

Lisateave 

Töövoo kohta lisateabe saamiseks vaadake selle töövoo osa liites.  
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SQL serveri Aruandelooja integratsiooni Microsoft Dynamics AX-i 

aruande mudelid 

SQL serveri Aruandelooja on vahend levitatakse koos SQL Server Reporting Services. See võimaldab 
kasutajal luua lihtsa aruanded Microsoft Dynamics AX andmeid kasutades. See funktsioon võeti 
kasutusele Microsoft Dynamics AX 4.0 ja lisati ka Microsoft Dynamics AX-i 2009.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus See funktsioon on väga harva kasutatud ja oli 
raske üles seada ja konfigureerida. Selle 
funktsiooni abil loodud kohandatud aruanded läbi 

halvasti tegelikus elus stsenaariumid.  

Asendatakse teine funktsioon See funktsioon pole enam saadaval Microsoft 

Dynamics AX-i 2012. Microsoft Dynamics AX-i 
2012 toetab ad-hoc aruandlus OLAP-kuupide abil. 
Ärikasutajatele saab kasutada ka Excel 

PowerPivot võimet luua ad-hoc äri aruanded. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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Makseteenuste, kasutades Authorize.Net 

Integratsiooni kahte makseteenuste võeti kasutusele Microsoft Dynamics AX-i 2009—Authorize.Net 

ja makseteenuste osutamist Microsoft Dynamics® ERP. Microsoft Dynamics AX 2012, toetab ainult 
Microsoft Dynamics ERP makseteenuseid. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Cybersource on ostetud Authorize.Net ja me 

ootame, et neid teenuseid saab integreerida 
nende toodete komplekt kuupäeval. Microsoft 
Dynamics AX-i 2012, on meil nüüd pakuvad ühtse 

juurdepääsupunkti, mis Cybersource läbi 
Microsoft Dynamics® ERP makseteenuste. 

Asendatakse teine funktsioon Ei. See funktsioon pole enam saadaval ja seal on 
mingit asendamise funktsiooni. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Ostureskontro 

Müügireskontro 

Paigaldamine muutused Microsoft Dynamics AX-i 2012 paigaldamine ei 
muutu. Siiski ilmub Authorize.Net ei ole enam 

kehtiv makseteenuse. 

Tõsta muutused Microsoft Dynamics AX-i 2009, mis võimaldab 
klientidel minna Authorize.Net Microsoft  

Dynamics ERP makseteenuste vabastatakse paik. 
Pärast seda, kui klient on saanud makseteenuste 

osutamist Microsoft Dynamics ERP konto, jätkab 
Microsoft Dynamics AX-i 2009 Authorize.Net abil 
töödelda olemasolevate müügitellimuste 

krediitkaartidega, mida on lubatud kasutada 
Authorize.Net. Kõik uued tellimused töödeldakse, 

kasutades Microsoft Dynamics ERP 
makseteenuseid. 

Lisateave 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 makseteenuste kohta lisateabe saamiseks vt funktsiooni toote kogu 
Microsoft Dynamics ERP makseteenuste. 
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Pearaamatu eelarve 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, pearaamatu eelarvesse on vormi ja tabeli nimi kus on pildistatud 

pearaamatu eelarvesummad. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2012 eelarve funktsiooni 
oli ümber ning laiendada seda ka lisafunktsioone, 

nagu eelarve. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. Pearaamatu eelarve on asendatud eelarve 
registri kanded. Eelarve registri kanded 

võimaldavad eelarve summad tuleb sisestada 
päise/rea mõiste abil.  

Organisatsioon saate teha järgmist: 

 Kindlaks määrata, millised dimensioonid 

on olemas eelarve. 

 Määratleda eelarve koodid, mis on seotud 
eelarve liike täiendavaid kontrolljälje 
jaoks eelarve muudatused. 

 Jaotada kogu perioodi eelarve. 

 Eralda eelarve mõõtme. 

 Paralleelsed eelarve summad. 

 Kasutage veebiteenust integratsiooni 
eelarve registrikannete puhul. 

 Eelarve tehingu kinnitamise töövoo 
kasutamine. 

 Kasutada eelarve tegelik uurimine ja 
aruande. 

 Projekti, nõudluse ja pakkumise 
fikseeritud põhivara eelarvete abil saate 

luua eelarvekanded registrisse. 

Märkus: ja Microsoft Dynamics AX-i 2009, 
kasutaja võiks ka kuluarvestuse eelarvete 

ülekandmine pearaamatu eelarvesse. See ei toeta 
Microsoft Dynamics AX-i 2012 sest uue mõõtme 
raames viidi ellu viisil, mis võimaldab andmeid 

väljaspool kuluarvestuse voolu kuluarvestuses.  

Mooduleid, mis on mõjutanud Eelarvestamine 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Pearaamatu eelarve kirjed eeltöötlus teisendab 
Microsoft Dynamics AX-i 2012 registri 

eelarvekanded.  

Lisateave 

Eelarve koostamine ja eelarve kontrolli kohta lisateabe saamiseks vaadake teemasid toote kogu 
funktsiooni Eelarve koostamine ja eelarve ja Pearaamatu ja alammooduli read ja väljamaksete. 
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Finantsdimensioonide ja LedgerTable 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 ja varasemates versioonides, LedgerTable vormi ja tabel on loomiseks 

kasutatud kontoplaani. Finantsdimensioonide lubatud mõõtmete ja tähiste tuleb luua ja säilitada 
kasutamist finantstehingute kohta.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Rahalise küljega raamistikku on rakendatud. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. Funktsioon pole enam saadaval ja see on 
asendatud uue raamistiku rahalise küljega. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Uuendamise protsess hõlmab versiooniuuenduse-

eelne sammud kontod ja dimensioonid, mis on 
vastuolus. 

Lisateave 

Finantsdimensioonide kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat toote kogu funktsiooni 
finantsdimensioonide. 
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EPBookkeeperRoleCenter 

Microsoft Dynamics AX-i kasutajate omistatud rolli keskused põhineb kasutajate profiilid, mis on 

eriline roll organisatsiooni jaoks. Iga kasutaja on määratud kasutajaprofiilile ja Rollikeskus on 
määratletud igale profiilile. Raamatupidaja ülesanne on ülesanded, luua ja hankijate arvete maksmise, 
müügiarvete loomiseks, arvete klientidele, salvestamine kliendi maksed, hoiule maksed 

pangakontodele, lähendada pangaväljavõtted, finantsaruannete printimiseks ja raamatuid sulgemist 
kuu lõpus eest vastutav. 

 

 Vaikimisi kasutaja profiili: raamatupidaja 

 Rollikeskuse lehe nimi: EPBookkeeperRoleCenter 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2012 turberollid 

seisukohast ei ole raamatupidaja rolli. Seetõttu 
raamatupidaja roll on eemaldatud BI kuubikud ja 
raamatupidaja rollikeskus ja aluseks veebiosad on 

ka eemaldatud. Üldjuhul rolli keskused, ise ei ole 
turvalisuse, kuid võib turvatavale üksused 
kuvatakse rollikeskus. Raamatupidaja roll on 

tuvastatud samaväärseks raamatupidaja rolli, mis 
on omavahel sarnased õigused ja kohustused.  

Asendatakse teine funktsioon Ei. See funktsioon pole enam saadaval, ja ei ole 
asendamise funktsiooni. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Business Intelligence 

Klient 

ettevõtteportaal 

Pearaamat 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 

Lisateave 

Rolli keskused kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat: 

http://www.microsoft.com/dynamics/en/us/using/ax-finance-role-center.aspx 

  

http://www.microsoft.com/Dynamics/en/US/using/AX-Finance-Role-Center.aspx
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ExchangeRates 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 ExchRates tabeli ja vormi kasutatakse saate luua ja hallata valuutad ja 

nende kursse. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Uus ühine valuuta ja vahetuskursi funktsioonid on 
asendatud tabeli ExchRates. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. Funktsioon pole enam saadaval ja on 
asendatud jagatud valuutasid ja kursse.  

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Versiooniuuenduse-eelne protsessi raames, et 

kasutaja saab määrata konflikte. Näiteks on 
konflikt esineb, kui samas valuutas on kasutusel 
mitu ettevõtet, kuid see on seadistatud erinevalt 

igas ettevõttes. 
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LedgerTrans tabel 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 LedgerTrans tabelis on konteeritud PR detail, mis sisaldab kannete, 

kuupäevad, pearaamatu konto, tähiste, sisestamiskihi ja summad. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Arhtektuuriliste muudatuste kohaldamist, kuna oli 
selles tabelis uue rahalise küljega ja alammooduli 

töölehe raamistike uuesti arvutatud. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. Funktsioon on taunitud ning asendatakse 
järgmise uue tabeliga LedgerTrans tabel: 

 GeneralJournalEntry 

 GeneralJournalAccountEntry 

 LedgerEntryJournal 

 LedgerEntry 

 SubledgerVoucherGeneralJournalEntry 

 LedgerEntryJournalizing 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused LedgerTrans kirjed on täiendatud uute andmete 
mudelit, välja arvatud virtuaalne ettevõtetes, kus 

tabeli LedgerTrans on ka TableCollection. Kui tabeli 
LedgerTrans on kasutusel Virtuaalettevõtete 

seadistusega, uuendada ei ole ja on instrueeritud, 
võtke oma partneri või toetust. Kirjed veetakse 
Virtuaalsed enne täiendamist välja. 

Lisateave 

Pearaamatu-ja alammooduli kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat toote kogu funktsiooni 

Pearaamatu ja alammooduli read ja väljamaksete. 
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LedgerPeriod 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 LedgerPeriod tabeli ja vormi kasutatakse saate luua ja hallata ettevõtte 

eelarve perioodi. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Globaalsete organisatsioonides tegutseda eri 
geograafilistes piirkondades erinevad juriidilised 

isikud. Aga nad jagavad palju andmeid, nt, 
valuuta, Valuutakursid ja kalendreid. Kui viide ja 
kapten andmete määratlemine ja jagada seda 

juriidiliste isikute üle vähendab säilitada neid 
andmeid kogu organisatsiooni. Pearaamatu 
perioodid ja AssetCalendar seotud tabelid, ei 

esitanud piisavat toetust selle stsenaariumi ja on 
asendada tugevam eelarve ühiskalendreid.  

Järgmistes tabelites on aegunud: 

 AssetCalendar 

 AssetCalendarPeriod 

 AssetCalendarYear 

 LedgerPeriod 

Asendatakse teine funktsioon Jah. Funktsioon pole enam saadaval ja on 
asendatud eelarve ühiskalendreid.  

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Olemasolevate pearaamatu perioodid ja põhivara 
kalendrid on täiendatud uue finantsaasta 
kalendrid. On versiooniuuenduse-eelne etapp, kus 

kasutaja saab nimetada finantsaasta kalendrid. 

Lisateave 

Pearaamatu ja sub pearaamatukonto ridade kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat toote kogu 
funktsiooni Pearaamatu ja alammooduli read ja väljamaksete. 
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Riigi/regiooni konfiguratsioonivõtmed 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 ja varasemates versioonides kasutatakse riigi/regiooni 

konfiguratsioonivõtmete võimaldada ja kuvada riigi-/ regioonikohastele funktsioonidele. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Riigi/regiooni konfiguratsioonivõtmete on 
konkreetse käitise reaalne nõue oli ettevõtete 

rahvusvaheliste stsenaariumide puhul 
saadaolevate funktsioonide üle. Samuti võime 
oli vaja funktsioone ettevõtte asukoht, kliendi 

asukohta ja nii edasi. Riigi/regiooni kontekstis 
võeti kasutusele võtta selle nõude täitmiseks 
ja see funktsioon asendab riigi/regiooni 

konfiguratsioonivõtmed funktsioonide 
saadavuse üle. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. See funktsioon jääb ainult tagasiühilduvuse 
saavutamiseks. Kuigi funktsiooni ei saa 
kõrvaldada kuni järgmise versiooni Microsoft 

Dynamics AX-i, asendamine funktsioon on juba 
saadaval. Juriidilise isiku asukoht põhineb 

funktsioonide saadavuse kontrollimiseks kasutab 
Microsoft Dynamics AX-i 2012 seotud juriidilise 
isiku esmase aadressi riik/regioon. Näiteks kui 

aadress, juriidilise isiku on Kanadas, kasutajad 
saavad näha ja töötada Kanadas eriomaseid 

jooni. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 

Lisateave 

Täpsemat teavet riigi/regiooni konfiguratsioonivõtmete abil olemasoleva versiooni Microsoft 
Dynamics AX-i versiooniks Microsoft Dynamics AX-i 2012, on Upgrade Guide. 

  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=163798
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EL müügi nimekirja üle (Belgia) 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, on kaks ELi müüginimekirja edastamise, standard EU müüginimekirja 

üle ja eraldi EU müüginimekirja üle, Belgia. Teine neist on riigi-/ regioonikohaste funktsioon, mis 
võimaldab edastada teavet ELi müüginimekirja vorm, tulumaksu teabe põhjal. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus 2010. Aastal muutus Euroopa ühenduse 

õigusaktide vajalik on uus funktsioon EL-i 
müüginimekirja. Uus ELi müüginimekirja üle 
toimimise aluseks on Belgia funktsioonid ja see 

edastab andmeid ELi müüginimekirja vorm maksu 
teabe põhjal.  

Asendatakse teine funktsioon Jah. Funktsioon on Microsoft Dynamics AX-i 2012 
eemaldada ja asendada standard EU 
müüginimekirja üle. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Finantsjuhtimise 

GDL 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Kasutajatele peab kontrollima maksu osa koodist 
ja maksu konfiguratsioon. Nad võivad nõuda uue 
käibemaksukoodide seadistamine. Lisaks võib 

neid vaja kas määratud hooldusüksuste rühma 
muutmiseks või uue kauba käibemaksugruppide 

seadistamine ja neid teenuseid ja/või määrata. 
Seda tuleb teha enne, kui kõik kanded 
sisestatakse Microsoft Dynamics AX-i 2012.  
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Kuupäev-efektiivne kirjed 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, töötaja/töövõtja, töö, positsioon ja osakond (organisatsioon) kirjeid 

talletatakse kirjetena kuupäev-efektiivne. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Funktsioon funktsioonid oli piiratud. See 
funktsioon on asendatud uue kuupäeva-tõhus 

raamistik Microsoft Dynamics AX-i 2012. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. See funktsioon pole enam saadaval, ja 
asendamine funktsioon on saadaval. 

Kõik kirjed on jätkuvalt tõhus kuupäeva, kuid nad 

kasutavad uus kuupäev-tõhus raamistik. 
Microsoft Dynamics AX-i 2012, kuupäev ja 

kellaaeg elemendid on avatud kasutajaliideses. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Inimressursid 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Kuupäev-efektiivne olemasolevate kirjete 
täiendamiseks, et uued tabelid, mida need 

kirjed salvestada. Töötlemise kuupäev-efektiivne 
arvestust täiendatakse Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 raames. 

Märkus: tabeli struktuur on normaliseeritud 

moodulis Inimressursid. Üks kuupäev-tõhus kirje 
võib jagada mitu kirjet, uue tabeli määratluste 

Microsoft Dynamics AX-i 2012. 
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Kustutada isiklikku teavet (töötaja ja taotleja) 

Isikuandmete kustutamise funktsioone pakub Microsoft Dynamics AX-i 2009, võimalus kustutada 

töötajate ja kandidaatide, nagu nimi, isikukood, viisainfosüsteemi, aadress ja haridus. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Suurem osa sellest teabest on salvestatud 
globaalse aadressiraamatu, mida jagatakse kogu 

ettevõttes, ja eemaldamine võib mõjutada muid 
andmeid. 

Asendatakse teine funktsioon Ei. See funktsioon pole enam saadaval, ja ei ole 

asendamise funktsiooni. Veel saate kustutada 
isiklikku teavet üksikkirjete käsitsi eemaldades. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Inimressursid 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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Inimressursside menüü ettevõtteportaalis 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 ettevõtteportaali kaudu saate personali vahekaardi küsimustikud ja 

muude tulemuslikkuse juhtimise andmete vaatamiseks.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Selle vahekaardi funktsioon oli puudulik ja 
inimressursside töötajate kasu piiratust. 

Asendatakse teine funktsioon Ei. See funktsioon pole enam saadaval, ja ei ole 
asendamise funktsiooni. Täielik funktsionaalsus 
on siiski saadaval klient. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Inimressursid 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Selle muudatuse mõju mõjutavad uuendada. 
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Soodustused 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, loodi kasu kasu vormide seadistuse abil.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Kasu funktsioone Microsoft Dynamics AX-i 2009 

oli mõnevõrra piiratud ja Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 pakub laiendatud kasu 

funktsiooni. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. See funktsioon pole enam saadaval, ja 
asendamine funktsioon on saadaval. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Inimressursid 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Kasu teabe uuendamist kasu uute funktsioonide 
kasutamiseks. 
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Töökeskuse tüüp töötajate 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, töötaja võib olla kolme liiki: töötaja, töövõtja või töökeskuse.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Arhitektuuri muutused mõjutanud töötaja tüüp 

funktsionaalsust.  

Asendatakse teine funktsioon Ei. See funktsioon pole enam saadaval, ja ei ole 

asendamise funktsiooni. Microsoft  
Dynamics AX-i 2012, ainult töötajate töötaja ja 
tööettevõtja liigid on olemas. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Inimressursid 

Hankeahela haldamine 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Töökeskuse töötajate on täiendatud Microsoft 
Dynamics AX-i 2012. Eeltöötlus uuendamise 

skripte jäädvustada teavet, ja võite võtta 
meetmeid nende kirjete enne täienduse 
lõpuleviimist.  
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Ekspordi Visio aruandluse seosed, asukohad ja organisatsiooni 

struktuur views 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, saate aruandluse seoste vaade, asukohad view ja organisatsiooni 
struktuur-Vaata et eksportida. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Kõigi kolme vaate lisati arhtektuuriliste 

muudatuste ja uue juhtelemendi. Uus 
juhtelement võimaldab rohkem sõlmi hierarhiline 
struktuur kuvada. Saate luua ja muuta sõlmede 

otse uue kontrolli. Arhitektuuri muutused oleks 
vaja suuri muudatusi Visio ekspordi funktsioon. 

Asendatakse teine funktsioon Ei. Visio ekspordi funktsioon pole enam saadaval, 
ja ei ole asendamise funktsiooni. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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telemarketingi kohta. 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, saavad kasutajad kasutada telemarketingi funktsiooni kõnede, mis 

põhinevad tabeli päringute loomiseks. Kõnede saab luua ka turunduse automatiseerimise. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus See funktsioon eemaldatakse, sest et 
funktsionaalsus on piiratud. 

Asendatakse teine funktsioon Ei. Telemarketingi funktsiooni jääb Microsoft 
Dynamics AX-i 2012, kuid tulevane versioon 
toote eemaldatakse. Järgmises versioonis 

telemarketingi kirjed ühendatakse kõnede ja 
kõne loendifunktsiooni teisaldatakse turunduse 

automatiseerimise litsentsi. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Müük ja turundus 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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TAPI-integreerimine 

Microsoft Dynamics AX-i, müügi ja turunduse moodulis, tuntud ka kui mooduli CRM sisaldab 

funktsioone lisada CTI (arvuti telefoniintegratsiooni) süsteemi Microsoft Telephony API (TAPI) 
protokolli abil. CTI süsteem registreerib ja haldab sissetulevaid ja väljaminevaid telefonikõned. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus See funktsioon funktsioonid oli piiratud. 

Asendatakse teine funktsioon Ei. Funktsioon jääb Microsoft Dynamics AX-i 2012 
aga eemaldatakse toote tulevase versiooni. Nr 
asendamise funktsioon on saadaval sel ajal. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Müük ja turundus 

Paigaldamine muutused SmmPhone osa on enam installitud. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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Haldusstatistika 

Statistika haldamise funktsioon kuvab teavet Müügihalduse graafikud. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Lisaks SQL Server Reporting Services koos 

Microsoft Office integratsiooni Microsoft  
Dynamics AX pakub kasutajatele ulatuslik 

Graafikavidinate funktsioone. 

Asendatakse teine funktsioon Ei. See funktsioon jääb Microsoft  
Dynamics AX-i 2012, kuid eemaldatakse tulevaste 

versioonide selle toote. Nr asendamise funktsioon 
on saadaval sel ajal. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Müük ja turundus 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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CRM-i dokumentide käitlemise 

CRM-i dokumentide käitlemise on standardne Microsoft Dynamics AX-i dokumenditöötlust, mis 

võimaldab kasutajatel määratleda dokumendi autori ja saata dokumente e-posti laiendus. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus CRM-i dokumentide käitlemise on integreeritud 
standard Microsoft Dynamics AX-i olemasolu. 

Asendatakse teine funktsioon Ei. See funktsioon jääb Microsoft  
Dynamics AX-i 2012, kuid integreeritakse täies 
ulatuses käitlemise toote järgmise versiooni 

Microsoft Dynamics AX-i tüüpvormi koos.  

Mooduleid, mis on mõjutanud Müük ja turundus 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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Kannetelogi 

Kannete logisse lugusid tabeli muudatused, kes tehtud muudatusi, ja kui nad olid teinud, et teatud 

CRM-i olemite ja väljade. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus CRM-i kasutab metsaraie saadaval Microsoft 
Dynamics AX-i andmebaasi. 

Asendatakse teine funktsioon Ei. See funktsioon jääb Microsoft  
Dynamics AX-i 2012, kuid eemaldatakse tulevaste 
versioonide selle toote. Nr asendamise funktsioon 

on saadaval sel ajal. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Müük ja turundus 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 

  



 

167 

 

UUS, MUUDETUD JA AEGUNUD FUNKTSIOONIDE JAOKS MICROSOFT DYNAMICS AX-I 2012 R2  

Ostu tellimus tellimus 

Tellimus on tellimuse tüüp, mis võimaldab töödelda mitu korda ühe ostutellimuse Ostutellimus. 

Funktsioon toimib, millega uuendatakse laokanded, võimaldades uusi sissetulekuid sama 
ostutellimuse. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Nii, et tellimuse täitmise ei dokumendi, 

väljamaksete ja Pearaamatu eelarve. 

Asendatakse teine funktsioon Ei. See funktsioon pole enam saadaval, ja ei ole 
asendamise funktsiooni. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Hange 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Kood, mis on seotud tellimus on eemaldatud. 
Tuleb eemaldada ka võimalike kohandamine 
selles valdkonnas. Valges raamatus, mis 

kirjeldab, kuidas laiendada uue lepingu raames 
toetada korduvate tellimuste on tulevase. 
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Raamtellimused 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 raamtellimused on lepinguliste kohustuste hankijalt ostma kindla 

koguse või väärtuse kauba eest erilist allahindlust. Selle abil saate ostutellimusi (väljalaskeordereid) 
luua ja kaupu, arveldada vastavalt vajadusele kuni lepingu lõpetamiseni. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Funktsiooni tekk korra oli mõned piirangud. 

Microsoft Dynamics AX-i struktuurimuutuste vaja 
tekk funktsioonidele ebasoovitavateks. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. See funktsioon pole enam saadaval, ja 

asendamine funktsioon on saadaval.  

See funktsioon on asendatud ostu-müügi 
lepinguid. Ostu- ja müügilepingud kasutatakse 

dokumendi tingimusi müügi isik ja osta poole. 
Kokkulepe väljendab makse- ning 
kättetoimetamise tähtajad seatud kohustusi. 

Näiteks osta pool kohustub konkreetse mahuga 
osa toote või teenuse, näiteks 200 jalgrattad, 

kindla hinna eest osta. Võite ka osta pool 
kohustub kindla väärtuse, näiteks 1000 USA 
dollarit, toote või toodete konkreetse kategooria 

konkreetne hind allahindlusega osta. Iga lepingu 
kohustuse, on kehtivusaeg, mille tegelikku 
kauplemine tuleb täita. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Hange 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Raamtellimusi saate täiendada esitatud 
uuendamise skriptide abil. 
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Koosluse kaup tüübiga Kooslus 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, peab kaup olema Koosluse kauba tüüp komplekti materjale, et sellest.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2012 arhtektuuriliste 

muudatuste on muutunud nii, et kaubad on 
määratletud. Üksused on saanud toodete ja 

tooteid nõuda toote määratlus. Toote määratlus 
hõlmab mõned põhilisi omadusi, mis aitab 
tuvastada toote. Üks neid omadusi on toote tüüp, 

mis näitab, kas toode (kaup) materiaalne või 
immateriaalne (teenuse või õigused). Microsoft 
Dynamics AX-i 2009, näidatud kauba tüüp, kas 

toode on materiaalne (kaup), immateriaalne 
(teenuse) ja rolli, et üksus oleks võinud (BOM). 

Tagamaks, et omadused on seotud toote, mitte 
toote rolli seotud, atribuudi kirje tüüp oli uuesti 
arvutatud tooteliigi ja komplekti väärtus oli 

eraldatud väärtuste kauba ja teenuse.  

Asendatakse teine funktsioon Jah. See funktsioon on eemaldatud ja 

asendamine funktsioon on saadaval.  

Kasutajatele tuleb siiski siduda koosluse (BOM) 
kirje tüüpi toote. Microsoft Dynamics AX-i 2012, 
saate hotelli seostada Koosluse kauba tüüp toode. 

Kui see ühendus on teinud, kasutajad saavad 
kasutada uut vaikimisi tellimuse tüüp on vaikimisi 

tellimuse sätete näitamaks, kas kaup on seotud 
Koosluse olema hangitud või valmistatud. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Laohaldus 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Kui versiooniks Microsoft Dynamics AX-i 2009 

Microsoft Dynamics AX-i 2012, kasutajad uue 
toote määratlused kaart olemasolevaid üksusi. 
Selle protsessi osana nad otsustama, kas 

vaikimisi tellimuse tüüp peab olema ostu või 
tootmise. Komplekt koos püsiks. 
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Konfigureeritavad kaubad 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, märkige ruut kontrolli, kas kaupa saab konfigureerida. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2012 arhtektuuriliste 

muudatuste muuta tooted on määratletud viisil. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. See funktsioon on eemaldatud ja 

asendamine funktsioon on saadaval. 

Uue toote määratluse mõiste Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 raames saavutatud toote 
määratlemine selgemaks. Kasutajatel valida, kas 

toode on lihtne toode või toote kapten. Kui toode 
on toode kapten, kasutaja peab määrama, 

töövahendi või meetodi, mida kasutatakse luua 
toote variante eriti Meistri. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Laohaldus 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Microsoft Dynamics AX-i 2012 uuendamise 

protsess: Microsoft Dynamics AX-i 2009, 
konfigureeritavaid kaupu on täiendatud vastavalt 
toote kapten ja täiendamiseks, et toote meistrid 

konfiguratsiooni dimensiooni alusel. 
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Kauba dimensioonigrupp 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, on kauba dimensioon hõlmab kõik võimalikud kaubadimensioonid, 

sealhulgas järgmisi: 

 Core kaubaga seotud mõõtmed – värv, suurus ja konfiguratsioon 

 Jälgimise seotud Mõõdud-partii- ja seerianumbri 

 Ladustamine seotud Mõõdud-saidi, ladu, asukoht ja kaubaaluse ID 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Kui uus keskne osa jagatud toote määratlused, 
kauba dimensioonidele (värv, suurus ja 

konfiguratsiooni) oli seotud toote jälgimise ja 
ladustamise mõõtmed võiks moodustada ühine 
mõõtmed või juriidilise entity–specific mõõtmed. 

Kauba dimensioonigrupp oli uuesti arvutatud ja 
vana määramise tabel oli eemaldatud ja eraldatud 
kolme eraldi rühmad. Iga kohandamine Microsoft 

Dynamics AX-i 2009, mis laiendab kauba 
dimensioonid tuleb uuesti arvutada tulla uue 
tabeli struktuuri. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. See funktsioon on eemaldatud ja 
asendamine funktsioon on saadaval. Microsoft 

Dynamics AX-i 2012, kaubaga seotud mõõdud 
(värv, suurus ja konfiguratsiooni) on määratletud 
toote mõõtmed, jälgimise seotud mõõdud (partii- 

ja seerianumbri) on määratletud jälgimise 
mõõtmed ja ladustamine seotud mõõdud (saidi, 

ladu, asukoht ja kaubaaluse ID-d) on määratletud 
dimensioonid. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Laohaldus 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Uuendamise protsess tagab tuum kauba 

konfigureerimise ja jälgimise ja ladustamise 
dimensiooniväärtused vastendatakse uue toote 
dimensiooni raames. 
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Saate redigeerida laodimensioonide vormil 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, saate kasutaja redigeerida laodimensioonide vormil muuta laokannete 

otse andmebaasis dimensiooniväärtusi. Selle tulemusena kasutaja saab kehtestada varude tehingute 
andmetes.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus See funktsioon lubatud, manuaal alistab 

andmebaasi väärtused, mis võivad põhjustada 
andmete usaldusväärsuse küsimusi. Microsoft 
Dynamics AX-i 2012 ja tulevased versioonid, ei 

saa kasutajad teha muudatusi otse süsteemi 
loodud andmeid. 

Asendatakse teine funktsioon Ei. See funktsioon pole enam saadaval, ja ei ole 
asendamise funktsiooni. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Laohaldus 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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Tootekonstruktor 

Kasutajad võivad kasutada Tootekonstruktori konfigureerimine tellimuse stsenaarium luua 

tootemudeleid, mida saab kasutada. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2009, Tootekonstruktor 
kasutab X ++ on kirjutamise reegleid ja 

piiranguid, mis kehtivad toote mudelid. See 
kujutab endast võimalikku tõusu privileeg riski. 

Lisaks Tootekonstruktori disain skaala hästi kuna 
mudelid kasvada suurus, mille tulemuseks on 

pikad reageerimisajad toote konfiguratsiooni 
müügitellimuse ridade.  

Asendatakse teine funktsioon Tootekonstruktori on jätkuvalt saadaval 
olemasoleva toote ehitaja klientidele, et 
versiooniks Microsoft Dynamics AX-i, kuid mitte 

uute klientide jaoks. 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 aastal asendati 
toote konfigureerimise funktsiooni, mis on 

piiranguteta põhineva mitte reeglitel põhinev 
Tootekonstruktor. Toote konfigureerimise 
funktsioon pakub paremat tuge 

korduvkasutatavuse ja mitmetasandiline 
tootemudelite kohta. Samuti täidab paremini 
kui Tootekonstruktor ja kõrvaldab privileeg 

turvaohtude tõusu. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Müük ja turundus 

ettevõtteportaal 

Projektihaldus ja raamatupidamine 

Tooteteabe haldus 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Toote ehitaja kliendid uuendada olemasoleva 

tootemudelite juhtub nagu tavaliselt. 

On võimalik rännata ehitaja tootemudeli 
tootemudeli konfiguratsiooni. Selleks tuleb 

analüüsida tagaserveri puu ehitaja tootemudeli 
elemendid, mis tuleks lisada vahetult toote 
konfiguratsiooni näidis ja need, kes peavad 

rakendama pühendatud toote konfiguratsiooni 
API, PCAdaptor tuvastamiseks.  
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Tooterühma hankimiseks 

Tootegruppe kasutatakse Microsoft Dynamics AX-i 2009, nii on ostja- ja müüjapoolses kohta. Microsoft 

Dynamics AX-i 2012, tootegrupid on uuendatud riigihangete kataloogid. Tooterühmade kaupa on 
jäänud, on mõeldud ainult müügi poolt. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus See funktsioon funktsioonid oli piiratud. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. Osta pool hankimiseks funktsiooni on 
eemaldada ja asendada hanke kategooriad ja 
hangete kataloogid.  

Mooduleid, mis on mõjutanud Hange 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Iga tooterühma kasutatakse Microsoft  
Dynamics AX-i 2009 on täiendatud riigihangete 
kategooriad ja hangete kataloogid uuendamise 

käigus. 
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Võrrelda taotluse päring vastused 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, vastab pakkumise Võrdle taotlus, vorm (PurchRFQCaseCompare) on 

loetletud kõik taotlused pakkumised (RFQs). Kasutaja saab valida ja võrrelda RFQ mitu vastust. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Selle vormi juba sisalduvate funktsioonide olemas 
RFQ nimekirja lehele ja RFQ andmed vormidel. 

Järelikult see vorm on üleliigne.  

Asendatakse teine funktsioon Ei. See funktsioon pole enam saadaval, ja ei ole 
asendamise funktsiooni. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Hange 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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Ostutellimuse puhastada 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 menüükäsu Delete ostu ostutellimused on saadaval Ostureskontro 

(Ostureskontro > Perioodiline > Puhastada). See tööriist lubatud kasutajate kustutamine ostu 
ostutellimused. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Kuna arhitektuuri Microsoft Dynamics AX-i 2012, 

ostu ostutellimused ei saa olla raske kustutada, 
mis muudab tööriista Kustuta ost ostutellimused 
aegunud.  

Asendatakse teine funktsioon Ei. Microsoft Dynamics AX-i 2009 vabastamist, on 
välja töötatud intelligentse andmete haldamise 

raames (IDMF) Microsoft Dynamics AX-i jaoks. 
Microsoft Dynamics AX-i 2012 ja tulevased 
versioonid, soovitame firmad kasutavad ka IDMF 

puhastada ja arhiivi tootmiskulude andmetes, 
mida ei ole enam vajalik tootmissüsteemis. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Hange 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 

Lisateave 

Rohkem informaiton intelligentne andmete haldamise raames Microsoft Dynamics AX-i kohta, 

vaadake:  

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://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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Ostutaotluse parameetrid 

Ostu nõudelehe seadistus on Microsoft Dynamics AX-i 2009, õnnestus seadistusparameetrite vormi 

Ostureskontro vahekaardi Ostu nõudelehe.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Kõik ostu-seotud parameetrid on tööst ostes 
reeglid. 

Asendatakse teine funktsioon Jah.  

Ostu nõudelehe kontrollipoliitika reegel sisaldab 
parameetrid, mis määratlevad, millised väljad on 
kohustatud esitama töövoo ostutellimuse ja ka 

parameetrid, mis määratlevad, kas minimaalne, 
maksimaalne ja mitme koguse piiranguid on 

ellu viidud.  

Ostutellimuse, tootmistellimuse loomise 
ostapoliitika reegel sisaldab parameetrid, mis 
määratlevad, kui süsteem luuakse automaatselt 

ostutellimusi. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Hange 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Kõik tooterühmad, mis on kasutusel Microsoft 
Dynamics AX-i 2009 tuleb täiendada riigihangete 

kategooriad. Lisaks tuleb hangete kataloogid 
uuendada toote ja kategooria kataloogid, mis 

on kasutusel Microsoft Dynamics AX-i 2009. 
Kataloogi reeglid ja kategooria juurdepääsu 
reeglid saab reguleerimisala toodete ja hangete 

kategooriad, mis on saadaval erinevad juriidilised 
isikud. 
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Kinnitamise ja kulutuste piirmäärad 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 annab toetuse kinnitamise ja kulutuste piirmäärad. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Kinnitamine ja kulutuste piirmäärad funktsiooni 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 ei esitanud 
granuleeritud kulu ja tunnustamise kontroll 

mõned ettevõtted nõuavad.  

Asendatakse teine funktsioon Jah. See funktsioon on eemaldatud ja 
asendamine funktsioon on saadaval. Piirangud 

allkirja funktsiooni Microsoft Dynamics AX-i 2012 
pakub Täpsem konfiguratsioon ja haldus 

võimalusi, mis võimaldavad äriühingutel ettevõtte 
kulutuste ja tunnustuse piire rohkem 
granuleeritud tasandil rakendada. Lisaks 

allkirjastamine piirid funktsioon võimaldab 
kulutuste ja heakskiitmise piiri iseteenindusega 
taotlusi töötaja iseteeninduskeskuse portaali 

kaudu esitada. Töötajad saavad kasutada 
iseteeninduse taotlused taotleda allkirjastamise 

tähtaeg äritegevuse kulud ja juhtide saate neid 
taotleda kinnitamise tähtaeg Töötajakulud, 
millega kiidetakse heaks seega automatiseerimine 

ja lihtsustab protsessi taotlemise ja kinnitamise 
töövoo abil kulutuste ja tunnustuse piire. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Seal on versiooniuuenduse tee Microsoft 

Dynamics AX-i 2009 funktsiooni ning selle vastava 
funktsiooniga Microsoft Dynamics AX-i 2012. 

Lisateave 

Töötajate kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat toote kogu funktsiooni töötajate. 
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Ülesandegrupid 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, Ülesandegrupid kasutatakse sarnaseid ülesandeid alternatiivsete 
töökeskuste määramine. Microsoft Dynamics AX-i 2012, Ülesandegrupid on ülendatud ressursi 

võimeid. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2012 arhtektuuriliste 
muudatuste kasutusele uue ressursi mudel ja 

võimete alusel planeerimine, teinud ülesandeks 
rühma mõiste tarbetuks.  

Asendatakse teine funktsioon Jah. Võimalusi, mida saab kasutada 

täpsustamiseks vajalikud toimingud 
mitmekülgsem mõiste on asendatud 

Ülesandegrupid. See võimaldab valida 
alternatiivseid vahendeid, et sarnaseid ülesandeid 
sõiduplaani mootor. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Tootmine 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Versiooniuuenduse käigus uuendatakse mis 
tahes ülesandegruppe kasutada Microsoft 
Dynamics AX-i 2009 võimete. Kuna võimalusi 

kasutavad juriidilised isikud Microsoft 
Dynamics AX 2012, uuendamise protsess 

võimaldab ülesandegruppe tuleb koondada kogu 
juriidilised isikud. 
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Mitmes kohas aktiveerimise viisard 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, mitmes kohas funktsioon tuleb aktiveerida mitmes kohas aktiveerimise 

viisardi abil. Microsoft Dynamics AX-i 2012, mitmes kohas funktsionaalsus on alati aktiivne ja 
klientidele, kes on versiooniks Microsoft Dynamics AX 4.0, on mitmes kohas aktiveerimise loogika 
integreeritud uuendamise protsess. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2012 mitmes kohas 
funktsionaalsus on alati aktiivne, nii mitmes 
kohas aktiveerimisviisard ei ole enam vaja.  

Asendatakse teine funktsioon Mitmes kohas aktiveerimise viisard on aegunud ja 
on eemaldatud. Mitmes kohas funktsioonid 

aktiveeritakse osana kogu uuendamise protsessist. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Tootmine 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Opsüsteemilt Microsoft Dynamics AX 4.0, mitmes 
kohas aktiveerimine on lahutamatu osa kogu 

uuendamise protsessist.  

Mitmes kohas funktsioonid aktiveeritakse ka 
klientidele, kes on versiooniks Microsoft  
Dynamics AX-i 2009 ja kes on saanud litsentsi 

logistika. 

Kõik teised kliendid, kes on versiooniks Microsoft 
Dynamics AX-i 2009 on mitmes kohas 

aktiveerimise viisardit kasutada mitmes kohas 
funktsiooni aktiveerida enne üleminekut 
versioonile Microsoft Dynamics AX-i 2012. 
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Täitke utiliit (Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 aastal täita Utility võimaldab kasutajatel muuta mass mõned ülekande 

andmed ja kapten. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Täitke utiliit on on aegunud mitmel põhjusel: 

 Tööriista käivitada mis tahes kontroll 
enne täidesaatva käsud. See võib 

põhjustada andmete rikkumist. 

 SQL-i saab kasutada palju tõhusamalt ja 
täpselt mitu kirjet värskendada. Panna 
see SQL-i andmebaasi administraatori 

kätte aitab tagada andmete tervikluse.  

Asendatakse teine funktsioon Jah. Funktsioon on eemaldatud ja asendatud 

standard SQL-i värskenduste abil.  

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik (tabelid alamhulga toetab iga mooduli 
jooksul.) 

Paigaldamine muutused See funktsioon eemaldatakse litsentsi 
konfiguratsiooni ja paigaldus. Täitke utiliit ei esine 

enam all.  

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine.  
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(BRA) Müügi ja tarne tekstid 

Brasiilia käitiste, pakub Microsoft Dynamics AX-i 2009 riigi muudatused, mis toetavad teksti, mis on 

seotud müügi- ja ostutellimustele. See tekst teave on mõeldud täiendava teabena fiskaaldokumendid 
ja mõnel juhul tuleb kirjendada eelarve teavet SPED faile printida. Seda teksti teavet säilitatakse ja 
hooldatakse sõltumatu tabelite ja vormide müügi-ja Ostureskontro. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2012 pakub ühtset 
raamistikku, müügi ja ostu fiskaaldokument 
tekstides on parametriseerimisvalemid ühendav 

ja käitlemise õigusliku teksti fiskaaldokumendid.  

Asendatakse teine funktsioon Jah. See funktsioon on eemaldatud ja asendatud 

fiskaaldokument tekstimallid, nn fiskaaldokument 
lähtetekst, mis võib olla seotud klientide, 
hankijate, CFOP, ja osta ja müügitellimuste 

õigusaktid nagu varem. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Müük ja turundus 

Hange 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Uuendamise skripte on esitatud põhjustel müügi 
ja tarne kodeeringus kirjete andmeväljadel 

fiskaaldokument uude vormingusse migratsiooni. 
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(BRA) Müügi ja ostu tüübid 

Brasiilia käitiste, pakub Microsoft Dynamics AX-i 2009 riigi muudatused, mis toetavad eri tehingute 

müügi ja ostu müügi tüübid abil ja osta tüübid.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Brasiilia rajatistele, sisaldab Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2 riigiti eristatud 

funktsioone, määratlev kordumatu punkti 
tegevuse tüübid, mida kindlaks erilist 
põhivarakannete müügi ja ostu tellimuse. 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 eemaldati 
kaks teatud tüübid müügi ja ostu tüübid.  

Asendatakse teine funktsioon Jah. Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2, ühendatud 
toimingutüüpi asendada müügi tegevuse tüübid ja 
osta tüübid. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Organisatsioon ja juhtimine 

Ostureskontro 

Müügireskontro 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Uuendamise skripte, mis rändavad müügi ja osta 
tüübiks ühtse tegevuse tüübid. 
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(BRA) Lubade kasutada NF-e (Saksamaa) 

Brasiilia käitiste, pakub Microsoft Dynamics AX-i 2009 riigi muudatused, mis toetavad võimalust 

lubada NF-e (Saksamaa) Brasiilia parameetrid. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Luba (Saksamaa) parameeter kontrollitud Federal 
e eelarve dokumendi (NF-e), õigusaktidega, on 

kohustuslik fiskaaldokument mudel 55. Nüüd 
saab leida eelarve dokumenditüübi 
fiskaaldokument mudel tugiprotsessideks NF-e.  

Asendatakse teine funktsioon Jah. Funktsiooni asendati leitud eelarve 
dokumenditüübi fiskaaldokument mudel. Igal ajal, 

et eelarve dokument on loodud mudel 55, mille 
eelarve dokumenditüübi NF-e protsess on 
lubatud. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(BRA) Transiidi lao tegevuse tüüp 

Brasiilia käitiste, pakub Microsoft Dynamics AX-i 2009 riigi muudatused, mis toetavad varude 

võõrandamise samasse kontserni ettevõtete vahel ja mis nõuavad parametriseerimisvalemid, mis 
transiidi ladu operatsiooni tüüp. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Üleviimiskorralduste ning lisada võime 
väljaandmine ja vastuvõtmine eelarve 

dokumentide edastamiseks varudes olevate 
kaupade eelarve ettevõtete vahel. Ülekanded 

enam vaja teha, kasutades konkreetse tehingu 
liik müügi- ja ostutellimusi. 

Välja transiitlao on keelatud uute rajatiste 
Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2, kuid 

uuendused on saadaval. See on aegunud, 
tulevikus.  

Asendatakse teine funktsioon Jah. Funktsioon on asendatud funktsioon, mis 
võimaldab ladu kaupade ladudes, mis asuvad eri 
eelarve ettevõtetes või kolmanda osapoole 

ladudesse, kasutades üle eelarve üle. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Varude ja laohaldus 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(BRA) Pearaamatu post ja Koosta rahaülekanne tegevuse tüüp 

Brasiilia käitiste, pakub Microsoft Dynamics AX-i 2009 riigi muudatused, mis toetavad võimalust luua 

pearaamatu kannete müügi ja ostu arve konteeringute ja tegevuse tüübi seadistus rahaülekande 
eelarve dokumendi märkimiseks. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Kõiki arveid konteeriti müügi- ja ostutellimusi 

luua pearaamatu kanded vastavalt operatsiooni ja 
maksude arvel määratud. Ei ole pearaamatu 
sisestamise võimalus on eemaldatud. Lisaks 

võimalus märkige toimingu tüüp nagu Loo 
rahaülekanne on eemaldatud, sest see oli muud 
toetab Brasiilia riigi funktsioonide kasutamist. 

Asendatakse teine funktsioon Nr  

Mooduleid, mis on mõjutanud Ostureskontro 

Müügireskontro 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(BRA) Kütuse kood 

Brasiilia käitiste, pakub Microsoft Dynamics AX-i 2009 riigi muudatused, mis toetavad kütuse kood, 

mis on vajalik gaasi ja nafta jaotus segmentide. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus See funktsioon on seotud kindla segmendi 
Brasiilia käitiste puhul ei toetata. 

Asendatakse teine funktsioon Ei 

Mooduleid, mis on mõjutanud Organisatsioon ja juhtimine 

Müük ja turundus 

Hange 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(BRA) Brasiilia funktsioonide lubamine 

Brasiilia käitiste, pakub Microsoft Dynamics AX-i 2009 riigi parameeter, mis võimaldab Brasiilia 

funktsioone. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Selle Brasiilia funktsioonide parameetri lubatud 
funktsioone, mis asub Brasiilia organisatsiooni, on 

kohustatud kasutama aktiveerimist. Riigi/regiooni 
kontekstis võeti kasutusele võtta selle nõude 
täitmiseks ja see funktsioon asendab riigi/regiooni 

konfiguratsioonivõtmed funktsioonide 
saadavuse üle.  

Asendatakse teine funktsioon Jah. See funktsioon on asendatud toote kogu 
riigi/regiooni kontekstis funktsioon. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(BRA) Liiki ettevõtte loomine 

Brasiilia käitiste, pakub Microsoft Dynamics AX-i 2009 riigi muudatused, mis toetavad tüüpi 

ettevõtte eelarve raamat integratsiooni. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Selle käitise liigi puhul mis toodi puhul tauniti 
eelarve raamat integratsiooni Microsoft  

Dynamics AX 2012. Seega, see funktsioon ei ole 
enam vajalik.  

Asendatakse teine funktsioon Ei 

Mooduleid, mis on mõjutanud Organisatsioon ja juhtimine 

Ostureskontro 

Müügireskontro 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(BRA) ICMS 1/48 põhivara laenude fiskaaldokument luua 

ostutellimused  

Brasiilia käitiste, pakub Microsoft Dynamics AX-i 2009 riigi muudatused, mis toetavad ICMS 1/48 
põhivara laenude eelarve dokumendi ostutellimustelt. Ettevõte peab kuu lõpus on põhivara ICMS 
maksu krediidi õigusi dokumendi.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus ICMS 1/48 põhivara laenude fiskaaldokument on 
sissepääs eelarve dokument välja anda ICMS 
maksusoodustust loomiseks ja mõju on hankija 

saldo. See funktsioon oli ostutellimustelt 
eemaldada ja asendada uue maksu 

fiskaaldokument funktsiooni. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. See funktsioon on asendatud 
fiskaaldokument maksu, mis tekitab eelarve 

dokumendid, mis ei mõjuta hankija või kliendi 
saldo. Selle asemel, eelarve dokument loob 

maksukandeid, nagu ICMS 1/48 põhivara laenude 
fiskaaldokument ja ICMS maksu eelarve 
ettevõtete vahel. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Ostureskontro 

Pearaamat 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(BRA) Täiendav vabas vormis arveid ja ostutellimusi 

fiskaaldokumendid  

Brasiilia käitiste, pakub Microsoft Dynamics AX-i 2009 riigi muudatused, mis toetavad eelarve 
täiendavaid dokumente, mis on välja antud, vabas vormis arveid ja ostutellimusi ostude eest. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Muutmise põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 pakub 

täiendavat fiskaaldokumendid funktsioone. 
Täiendav eelarve dokumendid väljastatakse 
täiendada hinnad või maksude liigi ICMS ja IPI, ja 

lisaks varem väljaantud või vastuvõetud eelarve 
dokument.  

Asendatakse teine funktsioon Jah. See funktsioon on asendatud täiendavad 
fiskaaldokument funktsioon, mis pääseb eelarve 
dokumendi vaataja. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Ostureskontro 

Müügireskontro 

Pearaamat 

Projektihaldus ja raamatupidamine 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 

 

  



 

192 

 

UUS, MUUDETUD JA AEGUNUD FUNKTSIOONIDE JAOKS MICROSOFT DYNAMICS AX-I 2012 R2  

(BRA) Vastuvõetud eelarve dokumentide puhul kasutatavad 

fiskaaldokument  

Microsoft Dynamics AX-i 2009 Brasiilia käitiste eelarve dokumenditüübi nõutakse eelarve dokumendi 
kättesaamiseks. Fondi muudatused Microsoft Dynamics AX-i 2012 muutunud fiskaaldokumendid 
funktsionaalsust, kõrvaldades vajadust riigi funktsioon saamist. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Eelarve dokumendi vastuvõtmisel 
fiskaaldokument tüübid olid kohustatud 
identifitseerima mudel-, sarja- ja eelarvepoliitika 

dokumendi liiki. Fondi muudatused Microsoft 
Dynamics AX-i kõrvaldada eelarve 

dokumenditüübi jaoks vaja.  

Asendatakse teine funktsioon Jah. Eelarve dokumentide saamisest nõuab välja 
mudel-, sarja- ja eelarvepoliitika dokumendi 

liikide ja taaskasutuskordade teavet viimase 
vastuvõetud eelarve dokumendi selle tasemetele. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(BRA) CNPJ või CPF valideerimise abil Kategooriad  

Microsoft Dynamics AX-i 2009 kategooria kasutatakse klientide ja hankijate liigitada organisatsiooni, 

isiku või välismaalane. Seda teavet kasutatakse kinnitamiseks CNPJ või CPF tellimuse number. 
Kategooria jäeti Microsoft Dynamics AX-i 2012. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2012 määratleb 

organisatsiooni ja märgitud isikule Töötajakirje 
tüübi abil loomise poole, mis seotud klientide, 
hankijate ja juriidilised isikud. Klientide, hankijate 

ja juriidiliste isikute CNPJ/CPF valideerimine 
määramiseks kasutatakse nüüd kirje tüüp.  

Asendatakse teine funktsioon Jah. Funktsioon on asendatud poole määratud 
osa globaalse aadressiraamatu kirje tüüp. Kui 
kirje tüüp on juriidiline isik või organisatsioon, 

on CNPJ/CPF kinnitatud nagu CNPJ. Kui kirje tüüp 
on isik, kinnitatakse CNPJ/CPF nagu CPF. 
Välismaalased on tuvastatud, esmase aadressi 

riik/regioon, mis erineb juriidilise isiku peamine 
aadress on kliendi või hankija. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Uuendamise skripte on sätestatud migratsiooni 
klientide ja hankijate iganenud kategooriast 
kirjetüüpi lubamiseks. 
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(BRA) Brasiilia aadressi komponendid  

Brasiilia käitiste, pakub Microsoft Dynamics AX-i 2009 riigi aadressi komponendid, mis võimaldavad 

Brasiilia aadressid esitatakse eelarve dokumendid, arved ja maksualase aruandluse valitsuse poolt 
nõutud. Fondi muudatused aadress funktsiooni Microsoft Dynamics AX-i 2012 eemaldada need 
riigikohaseid funktsioone vaja.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Brasiilia valitsus ja turu nõuda, et aadressi 
komponendid konkreetsetes kindlaks määrata 
aadress, mis sisaldab teavet nt aadress number, 

aadress täiendada ja nii edasi. Globaalse 
aadressiloendi raamat muudatused Microsoft 
Dynamics AX 2012 toetab Brasiilia aadress 

nõuetele, kõrvaldades vajadust riigikohaseid 
funktsioone. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. Brasiilia aadressi komponendid on Microsoft 
Dynamics AX-i 2012 Global aadressiraamatusse 
lisada. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Uuendamise skripte on esitatud rännata Brasiilia 
aadressiandmete globaalse aadressiloendi raamat 

aadressi komponendid. 
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(BRA) Kronoloogiline arve numbri välja  

Brasiilia käitiste, pakub Microsoft Dynamics AX-i 2009 riigi parameeter, mis võimaldab nummerdamise 

kronoloogilise arve. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Brasiilia õigusaktid nõuavad, et eelarve 
dokumendid nummerdatakse pideva ja 

kronoloogilises järjekorras. Nii väldite olukorda, 
juhul, kui näiteks fiskaaldokument 3 välja 9 juuli 
2012 ja eelarve dokument 2 juuli 10, 2012. 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2, kronoloogilises 
arve number on jõustatud.  

Asendatakse teine funktsioon Jah. Funktsioon on eemaldatud ja asendatud 
fiskaaldokument raames. Raames on võimalik 
ohjata ja säilitada kogu teavet ühes kohas 

Fiskaaldokumendi puhul. Seda teavet kasutatakse 
aruandluse ja kontrolli ning tagab, et eelarve 
dokumentide numbrid on pidev ja kronoloogilises 

järjekorras. Kui pidev ja kronoloogiline järjestus 
nõue ei ole täidetud, eelarve dokument pole 

sisestatud. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(BRA) CNPJ ja IE väljad ettevõtte juriidilise  

Microsoft Dynamics AX-i 2009, riigi ja CNPJ ja IE väljad on saadaval Brasiilia rajatiste.  

Need väljad iga ettevõtte puhul säilivad ja on kasutatav. Eelarve loomine funktsioone Microsoft 
Dynamics AX-i 2012 R2 pakuvad vajalikke funktsioone.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 võimaldab selle 

CNPJ ja IE välja, et eelarve asutus. See 
funktsioon kaob vajadus neid hoitakse 
juriidiline isik.  

Asendatakse teine funktsioon Jah. Funktsioon oli eemaldada ja asendada 
eelarve loomine funktsiooni. Microsoft Dynamics 

AX-i 2012 R2, on iga eelarve ettevõtte CNPJ ja IE 
oma tellimuse numbrit. Kui CNPJ ja IE juriidilise 
isiku puhul on vaja, nad valitakse CNPJ ja 

nimetatud eelarve kehtestamiseks, mis on seotud 
juriidilise isiku peamine aadress IE. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Uuendamise skripte, tingimusel et pane CNPJ ja 

IE ettevõtte eelarve seotud esmase aadressi 
juriidilise isiku loomine. 

 

  



 

197 

 

UUS, MUUDETUD JA AEGUNUD FUNKTSIOONIDE JAOKS MICROSOFT DYNAMICS AX-I 2012 R2  

(BRA) Puhkuste ajakava  

Microsoft Dynamics AX-i 2009 sisaldab puhkuste ajakava, Brasiilia käitiste riigi funktsioon. Puhkuste 

ajakava kasutatakse tuvastamiseks puhkepäev või ettevõtte puhkuse arvelt tähtaegu, samuti huvi ja 
kohaldada hilinenud maksete tasumise ajal trahvide arvutamisel. Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 
sisaldab makse kalendri funktsioone, kõrvaldades vajadust riigi muudatusi. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2012 sisaldab makse 
kalendri funktsioone, kõrvaldades vajadust 
puhkuste ajakava. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 sisaldab 
makse kalendri funktsioon, mis võimaldab 

kasutajatel määratleda puhkepäeval või pühade 
ajal kasutada arve tähtpäevad. Makse kalendrit 
kasutatakse ka puhkepäev ja puhkus intressi 

ja trahvi arvutamisel hilinenud maksete 
tasumise ajal. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Ostureskontro 

Müügireskontro 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Uuendamise skripte, tingimusel et olemasolevate 

puhkuse kalendri andmete siirdamiseks uus 
makse kalendri funktsioon. 
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(BRA) Maksudega maksustamise koodid ja eelarve väärtused ridadel 

Brasiilia seadmete Microsoft Dynamics AX-i 2009 pakub riigi võimaldab muuta maksustamise koodid ja 

eelarve väärtused ostutellimuse ja müügitellimuste ridade käibemaksukoodi kohta. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Võime muuta maksustamise koodid ja eelarve 
väärtused ostu- ja müügitellimuse read kasutati 

müügitellimuste harva kui seadistada makse saab 
kindlaks määrata enne müügitellimuse loomisel. 
Seda võimalust ka mitte väga sageli kasutati 

ostutellimuste, sest muutused on haaranud ja 
nõutavad eelarve dokument. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. Microsoft Dynamics AX-i 2012 toetab 
maksustamise ja maksu väärtuste muutmine 
maksu korrigeerimise funktsioon, mis on saadaval 

ajal eelarve dokument.  

Mooduleid, mis on mõjutanud Ostureskontro 

Müügireskontro 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(BRA) FiscalDocJour_BR ja seotud tabelitel  

Microsoft Dynamics AX-i 2009 pakub riigi funktsioone, mis on seotud eelarve dokumendid. 

Fiskaaldokumendid teavet hoitakse üks rühm tabeleid ja säilitada ka Algne kanne tabelis.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus FiscalDocJour_BR tabelis ja seotud tabelites ei 
sisalda kogu asjakohase teabe esitamise eelarve 

ja mõnel juhul võib ka sisaldada kreeditarved. 
Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 raamistik 
fiskaaldokument, sealhulgas fiskaaldokument 

tabelid. Lisaks annab see valideerimine ja reeglid, 
mida kohaldatakse ühetaoliselt, sõltumata 
tehingute loomisel või võtab vastu eelarve 

dokumendi komplekt.  

Asendatakse teine funktsioon Jah. Funktsioonid on asendatud Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 R2 saadaval fiskaaldokument 
raames. Ta kontrollib ja salvestab kõik eelarve 
dokumendid ja kogu teabe, mis on seotud eelarve 

dokumendid ühes kohas, kust töödeldud 
elektroonilise fiskaaldokumendid (NF-e) ja 

maksualase aruandluse.  

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Uuendamise skripte on esitatud 
fiskaaldokumendid rännata fiskaaldokument 

raamistikku. 
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(BRA) Integratsiooni eelarve raamatud 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 annab eelarve raamat integreerimise funktsioon. See on riigi funktsioon 

Brasiilia käitiste puhul. Eelarve raamatuid integratsiooniorganisatsioonidele funktsioon on Microsoft 
Dynamics AX-i 2009 ja SoftTeam vahel tooteid, mis on vajalik majandusaasta ja raamatupidamise 

kanded Brasiilia valitsus, ning projekti arvete Brasiilia puhul. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 sisaldab 
mooduli maksualaseid raamatuid. See moodul 

loob ja töötleb Brasiilia valitsuse eelarve nõuetele. 
Eelarve raamatuid moodul tagab teile otsese 
juurdepääsu eelarve dokumendid. See võimaldab 

kasutajatel luua sellega seotud aruanded ning 
kohustusi, kõrvaldades vajadust kolmandate 

isikute integratsiooni. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. Funktsioon on eemaldatud ja asendatud saab 
terve mooduli, nimega maksualaseid raamatuid, 

mis sisaldab järgmist funktsioonide kogumit: 

 Maksualase aruandluse raamatud 

 Maksu hindamine 

 SPED eelarve 

 EFD sissemaksed 

 SPED Contab 

 SIR 

Mooduleid, mis on mõjutanud Pearaamat 

Eelarve raamatud 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Kas soovite luua kohandatud versiooniuuenduse 

skriptid AXSoftTeam eelarve raamat 
integratsiooni vahendaja andmebaasis talletatud 

andmeid või on SoftTeam salvestatud andmete 
migreerimiseks andmebaasi Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 R2. 
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(BRA) Ostu- ja fiskaaldokument käsitsi sisestamine (Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 R2)  

Microsoft Dynamics AX-i 2009, käsitsi kannete ostu ja müügi fiskaaldokumendid lisatud põhivara, mis 
on ostetud enne Microsoft Dynamics AX-i rakendamise. Käsitsi sisestamine välju ka lisatud põhivara 
müüki ei tekkinud vabas vormis arve abil. Nendele väljadele teabe kasutatud eelarve raamat 

integratsiooni CIAP. Väljad, mis on lubatud käsitsi sisestamine on eemaldatud Microsoft  
Dynamics AX-i 2012. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i tuvastab arveid, mis 

on seotud ostu ja müügiga seotud põhivara 
teavet vastava ostu või müügi kaudu. 

Fiskaaldokumendi teabe käsitsi sisestamine 
on lisatud eelarve raamat integratsiooni 
CIAP. Integratsiooni eelarve raamat on 

iganenud Microsoft Dynamics AX-i 2012. 
Seetõttu olid ka aegunud ostu-müügi 

fiskaaldokumendid olevad väljad käsitsi 
sisestamine. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. Funktsiooni asendati CIAP rakendamise 

osana Microsoft Dynamics AX-i 2012 
finantsraamat lahusena, finantsraamat 

lahendus võimaldab kasutajatel 
fiskaaldokumendid seotud põhivara pärast 
korrapäraselt ostu-ja/või müügi protsess on 

lõpule viidud. 

Mooduleid, mis on mõjutanud põhivarasid 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse 
paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse 

täiendamine. 
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(CHN) Arveldusperioodi nimi (Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

 

Versioonis Microsoft Dynamics AX-i 2009 SP1 GLSCON arvestuse perioodi tabel annab ka 
raamatupidamise nimi välja. Sellel väljal on riigi funktsioon, mis on ette nähtud Hiina rajatised 

ja selle väärtused ei pea olema rahandusaasta unikaalne. Microsoft Dynamics AX-i 2012 aastal on 
raamatupidamise nimi väli on kaasatud raamatupidamise tabel, kõrvaldades vajadust riigi 
muutmine. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2012 toetab ka 
raamatupidamise nimi arvestuse tabelis, 
kõrvaldades vajadust muuta riigi välja.  

Asendatakse teine funktsioon Jah. Selle raamatupidamise nimi välja 
pakutakse vaikimisi, raamatupidamisarvestuse 

perioodi tabelis. Siiski on Microsoft  
Dynamics AX-i 2012, on raamatupidamise nimi 
väärtus peab olema kordumatu rahandusaasta.  

Mooduleid, mis on mõjutanud Pearaamat 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Uuendamise skripte on mõeldud teisaldada 
olemasolevad perioodi nimed Hiina lokaliseeritud 
versiooni Microsoft Dynamics AX-i 2009 uus 

raamatupidamise raamatupidamise nimi välja. 
Uuendamise käigus tuleb parandada dubleeritud 

perioodi nimed. 
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(CHN) Panga vastavusseviimine (Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

 

Hiina paigaldamiseks, pakub Microsoft Dynamics AX-i 2009 SP1 GLSCON vabastamist riigikohaseid 

funktsioone, et elektroonilise panga väljavõte faile töölehele leppimise ja mida teha põhi auto 
Microsoft Dynamics AX-i panga andmed ja kinnitus tasakaalustamine. Panga vastavusseviimise 
funktsioonid Microsoft Dynamics AX-i 2012 pakuvad seda funktsiooni, kõrvaldades vajadust riigi 

muudatusi. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2012 panga 
vastavusseviimise funktsioone toetada panga 

väljavõte faile importida leppimise töölehe ja 
avaldus ja pangainfo sobitamine auto. Riigi ei 

ole enam vajalik. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. Kohaliku funktsioon on eemaldatud ja nüüd 
toetab panga vastavusseviimise funktsioonid 

Microsoft Dynamics AX-i 2012. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Sularaha- ja pangahaldus 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Uuendamise skripte, tingimusel et siirdamine 
vastavusse olemasolevate avalduste ja 

kättesaadavaks ürikutes. 
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(CHN) Riigiti eristatud lokaliseerimine vormi kontaktisiku nimi 

(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

 

Versioonis Microsoft Dynamics AX-i 2009 SP1 GLS konsolideerimist saate seadistada kasutajad on 
kontakti välja nime „Perekonnanimi + Eesnimi” vormis, mis on riigi funktsioon Hiina seadmete abil. 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 toetab mitmeid uus nimi formaate, sealhulgas „Viimane nimi + eesnimi” 
vormi.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Funktsioonid on toodud Microsoft  

Dynamics AX-i 2012, kõrvaldades vajadust riigi 
muudatusi. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. Selle kontakti nimi välja Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 toetab vaja nime esitusviisi. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine.  
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(CHN) GB/T19581 eksport raamatupidamisandmete standard 

(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 SP1 GLSCON vabastamist pakub funktsioone, mida saab eksportida 
Pearaamatu kande andmed ja raamatupidamise andmete määratud fiskaalperioodi XML-faili. XML-i 

skeemi on määratletud Hiina riikliku standardi GB/T19581 arvestus tarkvara andmete vahetamise 
liidese. Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2, asendatakse see funktsioon uue riikliku standardi 
GB/T24589. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus 2010. Aasta detsembris avaldati uue standardi 
GB/T24589. Microsoft Dynamics AX-is on 
kohustatud täitma käesoleva uue standardi, mis 

asendab standardi GB/T19581. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. See funktsioon on eemaldatud ja asendamine 
funktsioon, GB/T24589, on saadaval. GB/T24589 

funktsioon võimaldab teil eksportida pearaamatu 
andmed, pluss andmed laekumata arved, 

raamatupidamise maksta ja fikseeritud varad.  

Mooduleid, mis on mõjutanud Pearaamat 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Uuendamise skripte, tingimusel et liigub 
olemasolevate parameetrite GB/T19581 uus 

standard. Uuendamise skript muudab andmed, 
nagu korralduse number ja organisatsioon liik, 
sobib uue standardi.  
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(EEUR) Ida-Euroopa EL müüginimekirja aruanded (Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Ida-Euroopa käitiste, pakub Microsoft Dynamics AX-i 2009 kohalike rakenduste ELi müüginimekirja 
aruandeid riigi-/ regioonikohaseid funktsioone. Kõik ettevõtted 27 ELi liikmesriikides peab aru EL-i 
müüginimekirja müügi (ja mõned ostud) kaupade ja teenuste Käibemaksukohustuslasena 

registreeritud isikutele teistes liikmesriikides.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 
konsolideeritakse selle funktsiooni parameetrid 

ja riigitähis seoses ühist raamistikku. Riigi-/ 
regioonikohaste aruanded on aegunud ja 

asendatakse üldise aruande, mis võimaldab 
kohandused AIF-i abil. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. See funktsioon pole enam saadaval ja 

asendati ühise raamistiku funktsionaalsuse ja 
üldise maksuaruandluse funktsioonile. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Väliskaubandus 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 

 

  



 

207 

 

UUS, MUUDETUD JA AEGUNUD FUNKTSIOONIDE JAOKS MICROSOFT DYNAMICS AX-I 2012 R2  

(EEUR) Ida-Euroopa INTRASTAT-aruannete (Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Ida-Euroopa käitiste, Microsoft Dynamics AX-i 2009 sisaldab INTRASTAT-aruandeid riigi-/ 
regioonikohaseid funktsioone. Alates 1993, kõigi äriühingute 27 ELi liikmesriikides peavad esitama 
Intrastati kaubanduse kogu ELis.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2, on kindlustada 
parameetrid ja riigitähis seoses ühist raamistikku. 
Riigi-/ regioonikohaste aruanded on aegunud ja 

asendatakse üldise aruande, mis võimaldab 
kohandused AIF-i abil.  

Asendatakse teine funktsioon Jah. See funktsioon pole enam saadaval ja 
asendati ühise raamistiku funktsionaalsuse ja 
üldise maksuaruandluse funktsioonile. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Väliskaubandus 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(HUN) Pangakonto väljavõtted (Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

impordi 

Ungari rajatised, pakub Microsoft Dynamics AX-i 2009 riigi funktsioon, mis võimaldab kasutajatel 
import pangakonto väljavõtted MT940.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2012 pakub 

konsolideeritud panga vastavusse viimine 
funktsiooni, mis toetab ka MT940 avaldused. 
See funktsioon kaob vajadus riigi muutused 

Ungari puhul.  

Asendatakse teine funktsioon Jah. Funktsioon on asendatud konsolideeritud 

panga vastavusseviimise funktsionaalsust. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Pank 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(IND) Lisakulude eraldamine (Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

suvand arve kohta 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 aastal on iga arve võimalus kulude puhul on Eralda lisakulud vormi 
kohta on ostutellimuse vormi päises ja on ostuarve vormi päises, lubatud tasu peab olema päise 
tasandil, hoolimata jaotamise mis tahes hilisema arve. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2009 India käitiste ja 
selle ostutellimuse vormi päises ja 
ostutellimuse arve päisesse lisada täiendava 

jaotamise võimalus on Lisakulude maksude 
jaotus välja ningEralda lisakuludvormi, mida 

nimetatakse kohta arve. See võimalus tagada, 
et sama Lisakulude kood ja väärtus olid säilinud 
iga ostu tellimuse/arve päise kui osalise arve 

luuakse ostutellimuse. 
See võimalus oli iganenud, sest paralleelselt 

lahendus funktsioone lisada osalise arve päise 
taseme lisakulud on saadaval Microsoft 
Dynamics AX-i 2012 ja ei vaja riigi muudatusi. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. Kasutajad saavad lisada arve päise taseme 
lisakulud. Kui on olemas mitme arve, kasutaja 

käsitsi lisada need koodid iga arve kohta. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Ostureskontro 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(IND) Lisakulude koormust varude protsent (Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 R2) 

 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 toetab osalist summat (Sea protsentides) ja lisakulude pearaamatusse 
sisestamise. Ülejäänud lisakulud tuleb maksta hankija või klient. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i2009 on koormus 

varude % välja, India, riigi funktsioon võimaldab 
kasutajal Split varude ja hankija või kliendi arvele 

lisatud lisakulude. Foundational muudatused 
Microsoft Dynamics AX-i 2012 puhul koondatud 
riigi suvand.  

Asendatakse teine funktsioon Jah. Microsoft Dynamics AX-i 2012, kasutajad 
saavad luua kaks standard tasuta koodide 
saavutada sama mõju ettevõtjatele. Kasutaja 

saab seadistada tasu koos Deebeti tüüp seatud 
kauba ja teise eest koos Deebeti tüüp seatud 

Kliendi/hankija. Kui kasutajad loovad arve, 
need võib jagada nende kahe laengu vahel 
lisakulude summa. On maksude osakonna vorm 

võimaldab kasutajatel jagada summa kauba, 
kliendi või hankija põhineb kasutaja määratud 

protsent (näiteks s tasu Deebeti tüüp = kauba 
10%, ja võib Deebeti tüüp = Kliendi/hankija 
saab 90%). 

Mooduleid, mis on mõjutanud Ostureskontro 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 

 

  



 

211 

 

UUS, MUUDETUD JA AEGUNUD FUNKTSIOONIDE JAOKS MICROSOFT DYNAMICS AX-I 2012 R2  

(IND) „Ületada piirnormi”, otseste maksude parameetrid 

(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) eemaldamine 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, riigikohast seadistust India üldiselt pearaamatu parameetrid lubada 
kasutajatel seadistada eeldatav süsteemi käitumist, kui otseste maksude (TDS/Telekaamerasüsteemide) 
künnis ületati esimest korda. Kasutaja võib seadistada süsteemi, et ei ole vastust, hoiatuse või anda 

ilmnes tõrge, mis takistas edasist arengut.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Toetust selle riigi funktsioonid ei ole enam 
saadaval, kuna Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 

fondi muutuse. 

Asendatakse teine funktsioon See funktsioon pole enam saadaval, ja ei ole 

asendamise funktsiooni. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Ostureskontro 

Müügireskontro 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(IND) Käibemaksu korrigeerimine otseste maksude 

(TDS/Telekaamerasüsteemide) (Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2)  

 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 maksu korrigeerimise funktsioon võimaldab kasutajatel valida 
konkreetsete tehingute ja kohaldada algse kande TDS/Telekaamerasüsteemide gruppi muuta. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2012 toetab 

alammooduli töölehe ja alusdokumente, mis tahes 
rahaline kanne pearaamatusse sisestamise 

protsessi sujuvamaks. Olemasoleva kinnipeetava 
maksu korrigeerimise funktsionaalsuse, India, 
riigi funktsioon oli aegunud ja asendatakse 

paindlikumaks töölehe põhinev kohandamine 
kinnipeetava maksu kaudu ning kinnipeetava 
maksu Pearaamatu töölehe.  

Asendatakse teine funktsioon Jah. Kasutajatele ikka saate korrigeerida 
konteeritud TDS/Telekaamerasüsteemide on kaks 

võimalust: 
 Kohandada tulumaksu kohustise 

pearaamatu kontodele sooritades 

Täpsustuskannetele abil on kinnipeetava 
maksu moodulisse Pearaamat töölehe. † 

 Kohandada algset algdokumendi  
(nt kreeditarve) kaudu. 

 
†ei mõjuta dokumendi originaali allikas või 
jaotamise kandeid. See kohandab ainult 

TDS/Telekaamerasüsteemide makstav/taastuv 
kontode maksu. 

 
 Kasutajad võivad kasutada korrigeerimine 

töölehe funktsioonid kohandada, üles- või 

allapoole, TDS/Telekaamerasüsteemide 
sisestatud summa mis on ei ole veel 
teatatud, et maksu-ja tolliametis.  

 Kasutajad saavad ka link korrigeerimise 
kanne TDS/telekaamerasüsteemide 
kandega sobiva ema ja aruanded on 

kasulik üldine tulemus vastab konkreetse 
dokumendi maksukohustuse muutuse 
kajastamiseks. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Pearaamat 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(IND) Protsent käibemaksust vabastatud asendab koormus varude 

(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, on riigi funktsioon India käitiste puhul, mis toetab India 
koormus kaubavarude. Varude koormust võimaldab maksu summa protsent, mis ei saa 
taotleda maksu krediiti, laaditakse varudesse, et saavutada varude õige väärtus. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Fondi muudatused Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2 toetab koormus 

kaubavaru funktsionaalsust, riigi muutmise 
vajadusest. 

Asendatakse teine funktsioon Kaubavaru funktsionaalsust koormust saab 

osaliselt eemaldada. Kasutajad võivad kasutada 
protsent käibemaksust vabastatud 

arvutusmeetodi alistada protsenti, mis on 
maksust vabastatud ja varude või avaldis. Sest 
see on ainult osaline kulum, India-spetsiifilisi 

omadusi, mis toetuvad koormus 
inventuuriaruande ja uurimise on veel saadaval. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(IND) Tollimaksu õiguse Pass raamat (DEPB-kava) (Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, on riigi funktsioon India käitiste puhul, mis määratleb protsessi 
kohaldamise ja tollimaksu õiguse läbida raamat (DEPB-kava) soodustuste süsteemi, kasutades 
määratletud peadirektoraat välis kaubandus (DGFT). See funktsioon annab eksportivatele ettevõtetele 

säilitades on imporditud sisendite kohta nõuetekohast arvestust tollimaksuvabalt DEPB-kava alusel 
hüvitisi.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus DEPB-kava ei ole tühistanud kaubanduse 

ministeerium alates 1. oktoober 2011. DEPB-
kavast saadud skeemi eemaldatakse Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 R2.  

Asendatakse teine funktsioon Ei. See funktsioon pole enam saadaval, ja ei ole 
asendamise funktsiooni. 

Mooduleid, mis on mõjutanud pole 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(IND) Tegevusmahupõhist amortisatsiooni arvutamise TDS 

tunnistused (vorm 16A) (Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2)  

 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 võimaldab teil luua TDS sertifikaat (vormi 16A), mis on pärast seda, kui 
maksuhalduri poolt esitatud märge TDS on deductee. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Kohta CBDT saamiseks kõigi deduktorite (kaasa 

arvatud valitsuse deduktorid, kes tagatisraha TDS 
keskvalitsuse konto kaudu aadressiraamatu kirje) 

peab tõendi TDS vormi 16a suhtes või pärast 
aprill 1, 2012, mis tahes peatüki XVII sätetele, 
välja arvatud punkti 192 alusel maha kõik 

summad. TDS sertifikaat (vormi 16A) peab olema 
teenitud tina kesksüsteemi ja TDS sertifikaadi 
kordumatu number koos tina veebilehelt alla. 

Teiste sõnadega, tuleb nõuetekohaselt 
kontrollitud TDS sertifikaadi vormi 16a, deduktor 

mis tahes kategooria, mille väljaandmine tina 
kesksüsteemi kaudu. Ning deduktor peab tina 
kesksüsteemi alla laadida sertifikaat, sertifikaadi 

sisu õigsuse kontrollimiseks ja sisu õigsuse 
kinnitamiseks enne sertifikaadi väljaandmist. 

Pange tähele, et see TDS tunnistused (vorm 16A) 
suhtes ainult, mitte Telekaamerasüsteemide 
tõendi (vorm 27 D). 

Asendatakse teine funktsioon See funktsioon on täiesti aegunud Microsoft 
Dynamics AX-i 2012 R2 TDS sertifikaatide  
(vormi 16A). Aga sest vormi 16A on tina 

veebilehelt, uusi funktsioone pakutakse kirje 
vorm alla 16A sertifikaadid. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Pearaamat 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(JPN) Pangatähe (Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX-i 2009annab management veksli (BoE) elutsükli, sealhulgas joonistada, 

vähendab (deposiit) kogumiseks või allahindluse, protesti, ja Joonista lahenduse. Riigi funktsioonid 
saadaval Jaapani seadmedon ka BoE kinnitamise funktsiooni. See funktsioon tagab, et tta kinnitus for 
projekti, mida tarnija kliendilt saadud, maksmiseks enne BoE tähtpäeva, tuleks kohaldada nii võlakirju 

ja BoEs mooduli Müügireskontro.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2012 foundational 
muutused vaja riigi Jaapani pangatähe 

funktsioonidele refaktooring.  

Asendatakse teine funktsioon Jah. Riigiti eristatud pangatähe funktsioonidele 

saadaval Microsoft Dynamics AX-i 2009 Jaapani 
käitiste on eemaldatud. Uue riigi pangatähe 
funktsioonidele on saadaval Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 Jaapani käitiste puhul.  

Mooduleid, mis on mõjutanud Kõik 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Uuendamise skripte, tingimusel et pangatähe 
tehingud, mis on loodud Microsoft Dynamics AX-i 

4 või Microsoft Dynamics AX-i 2009 uude 
vormingusse teisendada. Kanded, mille olek on 

lisatud, ja tehingud, mis on selle märgistama 
välja valitud tabeli CustBOEEndorsement_JP olek 
uuendatakse Endorsed. 
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(JPN) Makse kalender (Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Jaapani käitiste, pakub Microsoft Dynamics AX-i 2009 Jaapani makse kalendrid riigi funktsioon. Jaapan 

puhkuse kalendri ja makse tingimused funktsioon annab kasutajatele võimaluse määratleda 
rahvuspüha ja riigipühad. Kui arvutatud tähtaeg langeb ning riigi- või riigipüha, ning makse tegeliku 
kuupäevviiakse enne või pärast puhkus. Lisaks tingimused, või äralõikekuupäev, võimaldab 

kasutajatel luua konkreetsete tarneseisak kuupäevad tähtaja arvutamine. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2009 SP1 GLS 
konsolideerimise lubamise pakub funktsioone ja 

toetuste maksmise kalender, mis vastab riigi, 
Brasiilia, Jaapani ja Poola. Nende funktsioonide 
ühendab firma puhkuste kalendri muudatused iga 

riigi puhul nõutav. Üksikud funktsioonid selles 
rühmas funktsiooni olemasolu erineb riigiti. 

Jaapani käitiste, maksetähtaeg kuupäeva saab 
lisada Müügireskontro ja Ostureskontro.  

Konsolideerimise funktsioon võimaldab 
kasutajatel määratleda üldise makse kalendrid 

asukoht (riik / piirkond) või spetsiaalsel 
eesmärgil, näiteks tasumisel. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. Funktsioon on osaliselt ära, ja 
konsolideeritud funktsioon on saadaval.  

Mooduleid, mis on mõjutanud Konto nõuded 

Konto maksta 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(JPN) T-konto (Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, on riigi funktsioon Jaapani rajatised, mida nimetatakse T-konto.  

T-konto funktsioon võimaldab Jaapani kasutajatel sisestada töölehe read T-konto kujul.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics 2009 on T-konto andmed, 
mis on talletatud on ajutise tabeli kasutaja poolt 

käsitsi sisestatud. Kui kasutaja lõpetab viimase 
sisestuse, kantakse teave töölehele. Fondi 
muudatused Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 

eemaldada selle riigi muutmise vajadust. 

Asendatakse teine funktsioon Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2, kasutaja saab 

sisestada kaks eraldi võrgud, mis mõlemad 
põhinevad LedgerJournalTrans tabeli ning 
sõltumatute deebet- ja kreeditsummasid teavet 

on teineteisele.  

Mooduleid, mis on mõjutanud Pearaamat 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(LVA) Aruandes põhivara käibemaks (Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, saate luua uus kulumireegel maksu kulumi meetodi abil, saate 
määratleda põhivara väärtusmudelite, määrata põhivara Väärtusmudelid põhinevad kategooriad ja 
maksu üksiku vara või kategooria põhivara kulumi arvutamiseks. Te ka saate luua aruandeid, nagu 

on Põhivara maksu aruande arvutatud maks kulumi vaatamiseks. Läti õiguslike nõuete kohaselt 
äriorganisatsioonide tulumaks on korrigeeritud, kasutades põhivara kulum ja tulumaks arvutatakse 

käibemaksu kulumi meetodi abil. Maksu Kulumiarvestusviis on vähendada amortisatsiooniarvestuse 
meetodit, mida kasutatakse Lätis äriorganisatsioonide tulumaksu määramiseks laiendus. Microsoft 
Dynamics AX-i 2012 R2, Läti riigi ja Põhivara maksu aruanne pole enam saadaval. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Selle Põhivara maksu aruanne ei ole enam 
õiguslikult vajalik, kõrvaldades vajadust 
riigikohase aruande.  

Asendatakse teine funktsioon Ei. See funktsioon pole enam saadaval, ja ei ole 
asendamise funktsiooni. 

Mooduleid, mis on mõjutanud põhivarasid 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(LVA) Kontrollida kandenumbrite (Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, on Ida-Euroopa riigi-/ regioonikohaseid funktsioon, mis lubab 

konfiguratsiooni numbriseeriaid sisestatud kannete. Läti käitiste, on riigi täiendav funktsioon, mis on 
kasutamata numbrite määramine kannete perioodiline töö. Selle töö määrab kasutamata 
kandenumbrite kanded on juba konteeritud. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Numbrite jada funktsiooni paranemine Microsoft 
Dynamics AX-i 2012 tehtud selle funktsiooni 
aegunud.  

Asendatakse teine funktsioon Ei. See funktsioon pole enam saadaval, ja ei ole 
asendamise funktsiooni. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Pearaamat 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(LVA) Läti maksukohuslase (Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 SP1, Läti käitiste, on riigiti eristatud muudatused, mis on seotud maksu 

vabastada ettevõtted numbrid. Maksukohuslase kood on ettevõtte ID-kood, mis on väljaantud ja 
hallatav riigi/regiooni maksuhalduri poolt. Maksukohuslase koodi käsitsi sisestada ja lisage see kirje 
on klient või hankija. Microsoft Dynamics AX-i 2012 saab maksukohuslase number muutub Läti 

seadmete, nõutav, kõrvaldades vajadust riigi muudatusi. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2009 SP1, muudatused 
maksudest vabastatud numbrite funktsiooni aitab 

hotelli sisenemise ja jälgimise maksukohuslase 
järgmisi parimaid tavasid. Microsoft 
Dynamics AX-i 2012 funktsiooni käsitletakse kõiki 

riigi nõuded Läti rajatised, kõrvaldades vajadust 
riigi muudatusi.  

Asendatakse teine funktsioon Ei. See funktsioon pole enam saadaval, ja ei ole 
asendamise funktsiooni. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Pearaamat 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(LVA) Riiklike arvete nummerdamise (Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Läti seadmete Microsoft Dynamics AX-i 2009 ja varasemad versioonid toetust riigi muutused eelkõige 
eeltrükitud müügi arve vormid. Riigiti eristatud vormid eeltrükitud müügiarvete kasutamine oli 
diskonteeritakse 2008, välja arvatud muudatused, mis on seotud dokumentide nummerdamine. Nii 

Läti kui ka Leedu õigusaktides on sätestatud konkreetsed eeskirjad, mis näitab, kuidas müügiarvete 
nummerdada. Seetõttu, funktsionaalsust toetamine nendes kahes riigis konsolideeritud ja Läti arve 

numeratsiooni jäetakse välja vananenud osad olid eemaldatud Microsoft Dynamics AX-i 2012.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Tänu muutustele seadusandluses ja funktsiooni 
konsolideerimise esmaülesanne oli aegunud 

funktsiooni.  

Asendatakse teine funktsioon Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 sisaldab jagatud 
funktsioonid Leedus ja Lätis, mis võimaldab 

kasutajatel määrata konkreetsete numbrite 
müügiarvete vastavalt kasutaja või kasutajagrupi. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Pearaamat 

Ostureskontro 

Müügireskontro 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(POL) Poola värvus kontoplaani konto read (Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX pakub on riigiti eristatud seadistused võti, CRSEPoland, Poola rajatised.  
Kui see konfiguratsioonivõti on valitud, selle summa ja värvi joonega ning kontoplaani vorm 
(Pearaamatu > Kontoplaani) muudatused. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Fondi muudatused Microsoft Dynamics AX-i 2012 
vaja toetuse kaotamine, see funktsioon. 

Asendatakse teine funktsioon Ei. See funktsioon pole enam saadaval, ja ei ole 
asendamise funktsiooni. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Pearaamat 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(POL) Poola ohutu hindamise reeglitel (Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Poola seadmete Microsoft Dynamics AX-i 2009 ja varasemad versioonid pakuvad riigi muudatused, 
mis toetavad vastavust ohutu hindamise reeglitel. Varem, Poola rahalise seadus nõuab, et 
Müügireskontro või kontodele makstavad realiseerimata vahetuskursi täpsustustega võib teha ainult 

siis, kui nad vastavad ohutu hindamise reeglitel. Sõltuvalt sellest, millist valuutakurssi oli suurem või 
väiksem, kasutati ettevõtte panga poolt määratletud vahetuskursside tabelit Valuutakurss määra 

asemel.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Õigusaktid on vananenud, kõrvaldades vajadust 
riigi muudatusi.  

Asendatakse teine funktsioon Ei. See funktsioon pole enam saadaval, ja ei ole 

asendamise funktsiooni. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Pearaamat 

Ostureskontro 

Müügireskontro 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(POL) Pühad (Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) kuupäev 

Poola käitiste, pakub Microsoft Dynamics AX-i 2009 riigi funktsiooni konkreetse jälgimise vaba päeva 

ning vabade päevade kalender vormi. Intressi arvutamisel kuupäevad komplekt kuni selle vaba 
päev kalender vorm on arvesse võetud.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Raamistiku muudatused Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 R2 võimaldavad täiendavaid 
funktsioone, mis võimaldab kasutajatel 
määratleda kalendrid täiendava tähtaja kuupäeva 

kontroll, kõrvaldades vajadust riigi muudatusi.  

Asendatakse teine funktsioon Asendada integreeritud kalender kontrolli tõttu. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Pearaamat 

Ostureskontro 

Müügireskontro 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(POL) Poola panga rahaülekande väljaprint (Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Poola rajatised, pakub Microsoft Dynamics AX-i 2009 riigi muudatused, mis võimaldavad kasutajatel 
panga ülekande väljatrükk funktsiooni abil saate printida panga kanda dokumente kasutada Poola 
erilise disaini. Dokument on prinditud nõuetekohase ulatuse ja iga dokument sisaldab nelja libisemine. 

See funktsioon kasutab Wordi faili väljatrüki pangaülekande mall. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus See makseviis on aegunud ja piiratud kasutuse 
tõttu on taunitud. 

Asendatakse teine funktsioon Poola elektrooniliste maksete asendada 

formaate. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Ostureskontro 

Müügireskontro 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(RUS) Saldode käive aruanded (Microsoft Dynamics AX-i 2012) 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 pakub mitmeid Vene tasakaalu käive avaldused, mis esindavad 

aruannete ja päringute abil analüüsida bilansi ja käibe üldiselt pearaamatu, Ostureskontro ja 
Müügireskontro. Aruande komplekt sisaldab järgmised aruanded ja päringud: 

 Päring pearaamatu käive  

 Aruande pearaamatu käibearuanne 

 Pearaamatu aruanne  

 Uurimise raamatupidamise maksta/Accounts saadaolevad Saldokäibe register  

 Aruande raamatupidamise maksta/Accounts saadaolevad Saldokäibe register  

 Aruande kontodele makstavad/Accounts saadaolevad Palgalehe arvutamisel arvesse 

(kliendi või hankija)  

 Järelepärimise eelnevalt omanike tasakaalu käive registri 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2012 mugavamaks Vene 
käive tasakaalu avaldus. Selle täiustatud riigiti 

eristatud funktsioone võimaldab kasutajatel luua 
tasakaalu käibe aruandeid laiendatud võimalusi ja 
töökindlamad. Pärand käibe aruanded ja päringud 

ei ole enam vaja ja on aegunud. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. Selle tasakaalu käibearuanne 

(Pearaamatu > Päringud > Tasakaalu 
käibearuanne) pakub võimalust käive saldode 
aruanded pearaamatu, Müügireskontro ja 

Ostureskontro jaoks luua ja printida 
tuvastuspostkastis süsteemispetsiifiliste 

julgeolekunõuete loetelu vorming ja 
Microsoft Excel. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Pearaamat 

Ostureskontro 

Konto nõuded 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(RUS) Lepingud (Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 Vene rajatised pakuvad võimalust: 

 Lepingu registreerima kõik rahalised parameetrid lepingu (isikute, kuupäevad, lepingu summa, 

makse, maksustamise erinevaid parameetreid, hindu ja allahindlusi meetod). Neid 
parameetreid võib kasutada vaikeväärtused kõiki dokumente, mis on seotud äritehingu 
(POs/ajakirjad/FTIs/SOs). 

 Prindi lepingu üksikasjad trükitud vormis, näiteks arvete, maksekorralduste ja arvete 

tasumise eest. 

 Risti-kontrollige vastastikuse kohustuste kohta lepingu partneriga ja luua sobitamine 
partneriga tegu. 

 Piirata kliendi/hankija kande tasakaalustamiseks ühe lepinguga seotud tehingute suhtes. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Uus ostu ja müügi lepingu raames ning 
rahalise küljega raames rakendatakse Microsoft 
Dynamics AX-i 2012 pakuvad sarnaseid 

võimalusi, muutes seeläbi riigi lepingu 
funktsioonid aegunud. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. Microsoft Dynamics AX-i 2012 on rakendada 
järgmises raamistikus: 

 Rahalise küljega raames 

 Ostu-müügi lepingute raames 

 Dimensiooni juhtimise arvelduste 
(vene riigi funktsioon)  

Mooduleid, mis on mõjutanud Ostureskontro 

Müügireskontro 

Pearaamat 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused Uuendamise skripte, tingimusel et Venemaa 
lepingu andmete siirdamiseks Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 uus raamistik. 
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(RUS) Valuutakursside impordi (Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, valuutakursside impordi funktsioon, riigi funktsioon Venemaa 

kasutatakse Vene Föderatsiooni keskpanga Valuutakursid importimiseks.  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2, uue 
vahetuskursi impordi funktsionaalsust esitatakse 

järjepidev lähenemisviis käsitleda 
Valuutavahetuskursid impordi ja kaob vajadus 
riigi muudatusi.  

Asendatakse teine funktsioon Jah. Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2, 
vahetuskursi importimise funktsiooni abil 

Valuutavahetuskursid impordi keskpanga 
Venemaa Föderatsiooni ja täiendavate 
stsenaariumite tegur valuuta. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Pearaamat 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(RUS) Majandusaasta aruande kinnitamise Raport (Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 ja selle majandusaasta aruande kinnitamine aruandes kuvatakse 
tulemuste kinnitamise Vene GL aruande generaator (RRG) aruanne loodud olemasoleva aruande 
seadistuse kopeerimine. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Aruanne on on aegunud, sest kliendi kasutamine 
on piiratud, ja kuna nende aruande 
kontrollimise tulemusel vorm võimaldab 

vaadata vajalikud andmed kinnitamise tulemusi ja 
teha mis tahes vajalikke meetmeid, kõrvaldades 

vajadust riigi muudatusi. 

Asendatakse teine funktsioon Ei. See funktsioon pole enam saadaval, ja ei ole 
asendamise funktsiooni. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Pearaamat 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(RUS) KM-aruanded (Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, riigi käibemaksu aruandeid Vene käitiste jälgida ettevõtte käibemaksu 

kohustused toiminguteks, mis on registreeritud enne aastat 2006 ja operatsioonide üleminekuperioodil 
(2006–2008), kui seadusega loobuti maksupoliitika „makse” linna registreeritud vaadete analüüsi abil. 
Aruande komplekt sisaldab järgmisi aruandeid: 

 Osta raamat käibemaksu mahaarvamise analüüsi tööleht 

 Osturaamatu Olemite arvestus  

 Osturaamatu hankija passiva arvestus  

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Aruanded on juriidiline nõue kehtestada, et 
jälgida ettevõtte Käibemaksukohuslasena 
kohustused üleminekuperioodil (2006–2008), mil 

loobuti maksupoliitika „linna makse”.  

Asendatakse teine funktsioon Ei. See funktsioon pole enam saadaval, ja ei ole 

asendamise funktsiooni. Siis ei ole enam vaja. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Ostureskontro 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(RUS) Varude saldo käibearuanne (Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 Vene käitiste, riigi ja tasakaalu laokäibe aruanne annab võime 
analüüsida laokäibe lao- ja kauba kohta. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Selle tasakaalu laokäibe küsitlus võeti 

kasutusele Microsoft Dynamics AX-i 2009 RU3. 
See oli veel välja töötatud Microsoft Dynamics 
AX-i 2009 RU5 ja porditud Microsoft Dynamics 

AX-i 2012. On tasakaalu laokäibe aruande 
sai kasutamata, sest on tasakaalu laokäibe 

uurimine pakub laiendatud võimalusi ja täiustatud 
jõudluse, kõrvaldades vajadust riigi muudatusi. 

Asendatakse teine funktsioon Jah. Selle tasakaalu laokäibe uurimine (lao ja 

lao > Päringud > Tehingute > Varude saldo 
käive) pakub võimalust analüüsida varude käibe, 

varude ja finantsdimensioonide, eraldi füüsiliselt 
ja finantsiliselt uuendatud lao liikumise ja nii 
edasi, ja printida Microsoft Exceli päringu 

tulemused. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Varude ja laohaldus 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(RUS) Tootmise töölehe read, kõrvalsaadus (Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 aastal on Production journal lines, kõrvalsaadus aruanne 
võimaldab Prindi read kõrvalsaadusena töölehe sarnaselt muude Tavatellimused töölehtede. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Selle aruande kliendi kasutamine oli piiratud ja 

koos muude Tavatellimused töölehearuannete 
2000.aasta.  

Asendatakse teine funktsioon Ei. See funktsioon pole enam saadaval, ja ei ole 
asendamise funktsiooni. 

Mooduleid, mis on mõjutanud Tootmise juhtimine 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 
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(THA) Hallata realiseeritud ja Realiseerimata käibemaksu 

(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX-i 2009 õnnestus Realiseerimata käibemaksu abil Tai-spetsiifiline 
„realiseerimata maksu” funktsiooni. Microsoft Dynamics AX-i 2012 kasutab standard tingimusliku 
käibemaksu funktsioonide haldamiseks realiseeritud ja realiseerimata VAT. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2012, Tai omadused olid 
liikunud GLS kiht arvesse sys ja Vanemat kihti. 
Sellise konsolideerimise andis meile võimaluse 

kasutada SYS kiht Microsoft Dynamics AX-i 
funktsioonid standardne tingimuslik käibemaks. 

Käigultparanduse viimisega on deprecating Tai-
spetsiifiline realiseerimata KM funktsioone ja selle 
asemel kasutada Microsoft Dynamics AX-i 2012 

võimalused standardne tingimuslik käibemaks.  
Sellega seoses on ka tegevusmahupõhist 

amortisatsiooni arvutamise on käibemaksu arve 
ID-müük ja käibemaksu arve ID - ostu 
väljade ning General ledger parameters vormi 

(PR > Seadistamine > Pearaamatu 
parameetrite > Numbriseeria).  

 Käibemaksu arve ID-müük 

asendatakse on Numbriseeria viite 
Müügireskontro parameetrites. 

 Käibemaksu arve ostu ID - ei ole vaja, 
sest me luua maksu arvete, hankijatele. 

Need muutused olid ilmus paik 2012. see  
KB article 2636555. 
Märkus: kood, mis vastab nende funktsioonide 

on veel olemas, kuid eemaldatakse tulevikus. 

Asendatakse teine funktsioon Tingimuslik käibemaks käibemaksu arvutamiseks 

ja uusi numbriseeriaid Müügireskontro 
parameetrites 

(Tai paik, ja see on viidatud kuiHallata 
realiseeritud ja Realiseerimata käibemaksu.) 

Mooduleid, mis on mõjutanud Müügireskontro 

Ostureskontro 

Pearaamat 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine.  

Lisateave 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 Tai välja funktsioonide kohta lisateabe saamiseks vt KB artikkel 
2636555. Samuti on valge paber, et Tai käigultparanduse lisada andmed muudatuste. Lisateabe 

saamiseks vt valge raamaturiigi värskendusi Tai (inglise keeles), või tõlgitud versiooni Country–
specific värskendusi Tai (Tai) ja. 
  

https://mbs2.microsoft.com/Knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb;en-us;2636555
https://mbs2.microsoft.com/knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kB;en-US;2636555
https://mbs2.microsoft.com/knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kB;en-US;2636555
https://mbs.microsoft.com/partnersource/Deployment/Documentation/whitepapers/ax2012_thailand_wp
https://mbs.microsoft.com/downloads/Public/AX2012Docs/Country_specific_updates_for_Thailand_AX2012_translation.PDF
https://mbs.microsoft.com/downloads/Public/AX2012Docs/Country_specific_updates_for_Thailand_AX2012_translation.PDF
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(THA) Käibemaksu maksmine funktsioone (Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, on käibemaksu tasumise funktsioone Tai ja Mehhiko kasutaja ühiselt. 
See ei ole enam siis, kui Microsoft Dynamics AX-i 2012. 

Ülevaade 

Üksus Kirjeldus 

Kulumi põhjus Microsoft Dynamics AX-i 2009, olid mõned 

funktsioonid, Tai ja Mehhiko kasutaja ühiselt. 
Nüüd on neid funktsioone kasutada ainult 
Mehhikos. Need funktsioonid on enam kasutatud 

Tai, sest käibemaks arvutatakse nüüd Tai baht 
ainult. Microsoft Dynamics AX-i 2012 aastal on 

käibemaksu valuutakursi korrektsioon  
(PR > Perioodiliste > Käibemaksu maksete > 
Käibemaksu valuutakursi korrigeerimise) ja 

käibemaksu vahetuskursi korrigeerimise  
(PR > Perioodiliste > Käibemaksu maksete > 

Käibemaks valuutakursi korrigeerimise) 
vormid ei ole enam saadaval Microsoft 
Dynamics AX. Tai rajatiste 

Asendatakse teine funktsioon Ei kohaldata Tai 

Mooduleid, mis on mõjutanud Müügireskontro 

Paigaldamine muutused See muudatus ei mõjuta rakenduse paigaldamist. 

Tõsta muutused See muudatus ei mõjuta taotluse täiendamine. 

Lisateave 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 Tai välja funktsioonide kohta lisateabe saamiseks vt KB artikkel 
2636555. Samuti on valge paber, et Tai käigultparanduse lisada andmed muudatuste. Lisateabe 

saamiseks vt valge raamaturiigi värskendusi Tai (inglise keeles), või tõlgitud versiooni Country–
specific värskendusi Tai (Tai) ja. 
 

  

https://mbs2.microsoft.com/knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kB;en-US;2636555
https://mbs2.microsoft.com/knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kB;en-US;2636555
https://mbs.microsoft.com/partnersource/Deployment/Documentation/whitepapers/ax2012_thailand_wp
https://mbs.microsoft.com/downloads/Public/AX2012Docs/Country_specific_updates_for_Thailand_AX2012_translation.PDF
https://mbs.microsoft.com/downloads/Public/AX2012Docs/Country_specific_updates_for_Thailand_AX2012_translation.PDF
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Liide: Toote kogu funktsiooni kirjeldus 

Funktsioone, mis ei ole liigitatud toodet hõlmavaid funktsioone Microsoft Dynamics AX-i 2012 lühike 

kirjeldused leiate järgmistest tabelitest. Tabelid on korraldatud pindala ja alapiirkonnad, kui see on 
kohaldatav. 
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Installi- ja 

Seadistada ja uuendada omadused 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Patchable seadistamine Microsoft Dynamics AX-i varasemates versioonides installi rakenduse ja nendega 

seotud DLL-failid oma olnud vaid DVD-d ja ei saa värskendada standard 

käigultparanduste ja hoolduspakettide. Seadistuse faili muuta kasutaja tuli täita 

käsitsi lahendused. Microsoft Dynamics AX-i 2012, on installi rakenduse patchable. 

Taotlus ja selle DLL-failid on installitud arvuti esimese sammuna paigaldamise 

käigus. Kuna failid on installitud arvutisse, hoolduspakette või käigultparandused 

saab rakendada Seadistuse failid, vaid siis, kui nad saavad mis tahes Microsoft 

Dynamics AX-i failid. Kui install käivitub, otsib faili uuemat versiooni ja paigaldab 
neid, kui need on olemas. 

Kontrollige Microsoft 

Dynamics AX-i 

konfiguratsioone Analyzer 

Microsoft Baseline 
konfiguratsiooni abil 

See Microsoft Dynamics AX-i versioon mudel ja Analyzer Microsoft Baseline 

konfiguratsiooni jaoks määratud reegel. Kümneid konfiguratsiooni seaded saate 

kontrollida mitme funktsioone, sealhulgas Microsoft Dynamics AX-i andmebaasi, 

rakendusobjekti serveri (AOS), Enterprise Portal ja business intelligence üle. 

Tööriist genereerib aruande asemel juhiseid, mis aitavad parandada 
kättesaadavust, turvalisust ja jõudlust Microsoft Dynamics AX-i keskkonnas. 

Hallata pakktöötluse 

serverite, AOS-i klastrite ja 

mudel andmebaasi registrite 

abil Microsoft Dynamics AX-i 
Management Studio 

Microsoft Dynamics AX-i Management Studio, süsteemiülemad saavad 

konfigureerida AOSs pakett-töötluse jaoks lisada AOSs klastri ja hallata mudeli 

andmebaasi varud. 

Parallelization lahtiselt 

eksemplari sünkroonimise 

ja post-synchronization 

Andmete sünkroonimine samme ja taastamise teel sünkroonimisjärgses skripte 

töötab samal ajal tehakse lahtiselt koopia andmed oma allikas süsteemi target-

süsteemi. Parallelization ühendab läbipaistvalt, mida varem kolm sammud on 

optimeeritud samm, mis vähendab oma seisakuid kogu süsteemi uuendada. 

Süsteemi eelistab lahtiselt eksemplari sünkroonimise ja taastamise teel 

sünkroonimisjärgses ülesannete intelligentne andmepõhiseid algoritmi, mille abil 

saate ka käsitsi lisada kaalu konkreetsed ülesanded ja kohandada 
prioritiseerimine. 

Andmete vaheseina 

ettevõtteid loovutamise 

uuendamise käigus 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Andmete Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 eraldamine eeldab käsitsi määramist 

TARGETi süsteemi sektsiooni äriühingute andmete eeltöötlus versiooniuuenduse 

ajal. See ülesanne on lisatud eeltöötlus andmete kontroll-loend. 
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Kliendi ja serveri 

Kliendi ja serveri funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Dokumenditöötluse 
lisaseadmed (klient) 

Saate lisada URL-i tehingu ja konfigureerida töövoo mõiste suunata paberkandjal 

dokumendi faili läbivaatuseks. Dokumendi faili veebiteenus on lisatud ja saab alla 

laadida dokumendi faili metaandmete ja marsruudi andmed asjaosalistele töövoo 

abil. Saate sisestada dokumendi andmete ja dokumendi faili saab uue kande 

siduda. See loob algse dokumendi kontrolljälg. Need täiendused võib lihtsustada 

dokumentide käitlemise ettevõtetele, mis on geograafiliselt hajutatud ja kes 
tahavad säilitada oma paberkandjal dokumente, ühes kohas. 

Täiustatud otsing (klient) See versioon Microsoft Dynamics AX-i sisaldab täiustatud otsing kogemusi, mis 

võimaldab kasutajatel alla laadida andmeid, vormid, spikriteemasid ja aruandeid 

lihtne nimisõnad, näiteks „Kliendi” või „Rahavoogude aruanne” konkreetseid 

andmeid, näiteks kliendi nimi, toote ID või telefoni abil. Otsi liides hõlmab Valikud 

aitavad täpsemalt määratleda teie otsingu tulemused ja pääsete teavet viimatiste 
otsingute loendi. 

Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 

andmebaasi, mis on jagatud 

kahe andmebaasid (server) 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 on kaks andmebaasi. Ettevõtte andmebaas 

sisaldab kande-ja kapten. Mudel andmebaas sisaldab rakenduse objektid, mis 

on mudeli failidena hallata. Selle andmebaasi asendab rakendus faili salvestada 

(AOD) varasemates versioonides. Saate ettevõtte andmebaasi nimi. Mudel 

andmebaas on sama nimi, nagu ettevõtte andmebaas koos lisatud _model. Nii 

andmebaase hoitakse sama SQL Serveri eksemplaris. 

Täiustused nimega kasutaja 

litsents arv aruandes (server) 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Nimega kasutaja litsents arv aruandes kuvatakse teave kasutajalitsentside,  

mis on vajalikud põhineb turberollid, millega kasutajad on määratud. Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 R2, aruande saate ka kuvada kasutaja ID-d ja varjunimed, 
mis on määratud iga litsentsi tüüp. 
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BI ja Arendaja tööriistad 

BI ja Arendaja tööriistad 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Vaata tulemust toetust 

 

(Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Võimsus on ad hoc andmete uurimine ja visualiseerimine kogemusi Microsoft SQL 

Server 2012 Reporting Services. Võimu Kuva aruanded andmetega Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 R2 Business Intelligence semantilise mudeli 

mitmemõõtmeline režiimis kasutamiseks peab teil olema üldiselt kättesaadavad 

vabastamist Microsoft SQL Server 2012, mis toetab võimu mitmemõõtmeline 

mudelid, mis on teie arvutisse installitud. Alates 1. detsember 2012, Microsoft SQL 

Server 2012, mis toetab võimu mitmemõõtmeline mudelid ei ole üldiselt 

kättesaadav. Siiski, Microsoft SQL Server 2012, mis toetab võimu lubamise 

mitmemõõtmeline mudelid Community Technology Preview (CTP) on 

allalaadimiseks saadaval, kui soovite testida aruandluse võime võimu vaade. Ei 

tuleks testida või kasutage selle CTP live töökeskkonna kui Microsoft lubab teil 

seda teha teise lepingu alusel. CTP kohta lisateabe saamiseks klõpsake siin. Kõik 

funktsioonid ja kuupäevad on esialgne, põhineb praegustele ootustele ja võivad 

muutuda ilma ette teatamata. Teave siin on ainult informatiivsel eesmärgil ja 

kujutab endast Microsofti praeguse vaate selle vabastamise päevast. Kuna 

Microsoft peab reageerima muutuvatele turutingimustele, ei tuleks seda 
tõlgendada Microsofti-poolse kohustusena olevat. 

Toetuse aruande serverites, 

kus töötab SharePoint 

integreeritud režiimis 

 

(Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Aruandlus-d saab kasutada emakeelena või SharePointi integreeritud režiimis. 

Aruande serverid, mis töötavad SharePointi integreeritud režiim on toetatud 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2. 

 

SharePointi integreeritud režiim tähendab, et aruande server on integreeritud 

SharePointi serveriparki. SharePointi dokumenditeegid aruannete SharePointi 

integreeritud režiim võimaldab teil hallata ja vaadata. Lisateabe saamiseks 
vaadake teemat „Ülevaade on Reporting Services”. 

Toetus andmeid partitsioone 

kuubikud 

 

(Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 installimise võib sisaldada andmeid mitu 

sektsiooni. Installimise käigus tuleb juurutada kuubikud iga sektsiooni jaoks.  

 

Näiteks, teil on kaks sektsiooni: 1 sektsioon ja sektsioon 2. Kuubikud, mis on 

kaasas Microsoft Dynamics AX-i nii need sektsioonid juurutamiseks peate tegema 

järgmist: 

 

1. Analüüsi teenuste projekti viisardit käivitada. 

2. Valige vaikimisi Analysis Services projekt, mis on Dynamics AX-i.  

3. Juurutada projekti iga installimise käigus sektsiooni, valides vaheseinad. 

Selles näites valige 1 sektsioon ja sektsioon 2. 

4. Viige viisard lõpule. 

5. Avage SQL Server Management Studio, ja ühendada Analysis Services 

eksemplar. Teade, et nüüd on olemas andmebaas (ja kuubikud) iga 

sektsiooni jaoks. 

Lisateavet andmete vaheseinad teemades „Andmete jagamine arhitektuur”. 

Juurutamise kuubikud iga sektsiooni kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat 
„Kasutada vaikimisi kuubikud”. 

Toetus andmeid partitsioone 

aruanded 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 installimise võib sisaldada andmeid mitu 

sektsiooni. Ühe serveri saab toetada kogu vaheseinad andmeid Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 R2 installimise. Andmeid partitsioone kohta lisateabe 

saamiseks vaadake teemat „Andmete jagamine arhitektuur”. 
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BI ja Arendaja tööriistad 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Visualiseerimise ülekande-ja 

kokkuvõtlike andmete 

ettevõtteportaali Enterprise 

Portal diagrammi kontroll 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Ettevõtte portaal (EP) diagrammi on mahukate andmete visualiseerimise abil 

diagrammide ettevõtteportaalis Microsoft Dynamics AX-i lahendus. See uus utiliit 

on ASP .net-i skeem kontrolli ja toetab 35 erinevad diagrammitüübid. Lisaks 

annab EP diagrammi kontrolli, tagamaks, et graafikud oleksid omavahel kooskõlas 

Microsoft Dynamics AX-i rakenduse Microsoft Dynamics AX-i metaandmete põhjal 

andmete vormingu. 

Tootluse võtmenäitajate 

(KPI) parandamine 

 

(Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Tootluse võtmenäitajate (KPI) on äri mõõdikud, näiteks kogutulu, brutokasumi 

marginaal ja lühiajaliste kohustuste kattekordaja. Meetrika äri aitab teil jälgida 

oma organisatsiooni konkreetsete tulemuslikkuse eesmärkide edenemist. 

Järgmised täiustused, mida on tehtud sellest, kuidas Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 R2 äritegevuse ülevaade veebiosa kuvatakse KPI-d. 

 

 KPI-d saate rakendada mitu filtrit. 

Näiteks olete valinud müük KPI-d kuvada. Selle KPI saate filtreerida nii, et see 

kuvatakse kindla müügiisiku 2011 müüki. Filtrid näeks sarnaneb järgmisega: 

 

o 1. Filter: InvoiceDate.Year = 2011 

o 2. Filter: Salesperson.Name = Kim Ackers 

 

 Saate filtreerida suhtelisi kuupäevi või tegelikke väärtusi. 

Näiteks olete valinud müük KPI-d kuvada. Kui soovite filtreerida selle KPI 

suhtelises kuupäev, saate kuvada viimase aasta jooksul, viimase kuu või 

viimase kvartali müük. Kui soovite filtreerida selle KPI tegeliku väärtuse 

alusel, võite määrata, et Kuva müük kui Salesperson.Name = Kim Ackers. 

 

 Saate üksikuid elemente, mis on valmistatud kogu KPI-d kuvada.  

 

Näiteks olete valinud müük KPI-d kuvada. Saate kuvada selle kõiki müüjaid, 

või saate kuvada ka iga piirkonna. Saate filtreerida ka elementide loendit. 

Näiteks võite kuvada top 10 piirkondades. Või saate filtreerida piirkondades, 

kus ei toimunud. 

 

 Saate vormindada KPI nime lingina. Lingi saate suunata kasutajad järgmist: 

 

o Microsoft Dynamics AX-i klient menüü-üksus 

o Ettevõtteportaali menüü-üksus 

o URL-I 

 

Kuidas kuvada KPI-de kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat „Haldate 
äriteavet ülevaade”. 

Windows PowerShelli 

käskude kohta kuubikud 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Kui te kasutate Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2, kasutage Windows PowerShelli 

käskude vaikimisi kuubikud, mis on kaasas Microsoft Dynamics AX-i 

juurutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake teemat „Kasutada vaikimisi 

kuubikud”. 
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Microsoft Dynamics Online 

Microsoft Dynamics Online funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Ühendage vidin rolli keskused See versioon Microsoft Dynamics AX-i sisaldab Microsoft Dynamics Online 

ühendust vidina jaoks veebiosa rolli keskused. Veebiosa hosts Slaidikomplekt 

linkide ja teabega, mis on kasutaja rolli, sealhulgas CustomerSource, kogukonna 

sisu, õppematerjalide ja teabebaasi artiklite. Süsteemiadministraator saab lisada 

Loo vidina rollikeskuse juhtlehe või vastavate õigustega kasutajad saavad lisada 
veebiosa oma isiklik rollikeskuse leht. 

Töövoog 

Töövoo funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Automatiseeritud ülesanded Nüüd saate lisada oma tööprotsesse automaat-tegumid. Automaat-tegumi töötab 

äriloogika ja nõuab ei ole inimeste vahel. Näiteks saab automaat-tegumi krediidi 
kontroll, aruande käitamine või uuendamas kirjet. 

Lihtsustatud paigaldus Töövoo serveri komponendid installitakse enam töötab Internet Information 

Services (IIS) web server. Töövoo Serveri komponendi nüüd installitakse 

automaatselt kui te installite Microsoft Dynamics AX-i rakendusobjekti  
serveri (AOS). 

Reaüksuse töövoo toetust Töövoo saab luua protsessi dokumentide või dokumendi kirjeid. Oletame näiteks, 

et olete loonud ajatabelite kinnitamise töövoo. (Me viitab see töövoog dokumendi 

töövoona.) Saate lisada selle dokumendi töövoo tellimusrea-kirjel element. / 

Teenusereaüksuse osa täitmisel esitatakse iga kirje dokumenti töötlemiseks. Võite 

kõik töödeldud samal real olev kaup töövoo kirjeid, või võite iga kirje töötleb 
töövoo erinevate tellimusrea-kirjel. 

Voolu saab kergesti 
reguleerida elemendid 

On lisatud mitmeid uusi elemente, aidata kujundada töövood. Need tegurid 

võimaldavad teil disaini töövoo alternatiivse haru või filiaale, mis töötavad 
üheaegselt. Nende elementide hulka kuuluvad: 

 Tingimuslik otsus — punkt, kus töövoog jaguneb kahe haru. Süsteemi 

otsustab hargnevad hindamiseks esitatud dokument abil kindlaks teha, 

kas see vastab määratud tingimusele.  

 Käsitsi otsuse — punkt, kus töövoog jaguneb kahe haru. Kasutaja peab 

võtma tegevuse ja võetud meetmete määratakse kindlaks hargnevad 

saab töödelda esitatud dokument.  

 Paralleelne tegevus — töövoo element, mis sisaldab kaks või enam 
haru, mis samal ajal töötavad.  

Vaata üksustest, mida 

põhinevad ettevõtte 

konkreetseid dokumente 
ühes kohas 

Saate vaadata töö kaupu kindla dokumendi puhul, nagu näiteks arved, 

ostutellimuste, ja kuluaruannete ühes kohas, nii, et neid töödelda tõhusamalt. 

Võime näha kõigi üksuste töö kindla dokumenditüübi on eriti oluline, et 

dokumentide suure mahu. Saate vaadata konkreetset tüüpi kõiki dokumente, mis 

on määratud teile, üksuse järjekorda, et või töö üksuse järjekorda või järjekorda 

saate hallata rühma kuuluvaid. Kuupäevaks, mis aitab teil tööülesannete 
järjestamine tähtsuse järgi saate filtreerida üksuste töö. 
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Töövoo funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Töövoo toimetaja Töövoo editor on graafiline kasutajaliides, mis võimaldab teil luua Microsoft 

Dynamics AX-i töövood töövoo elemendid disain pinnale, samuti, et kuidas oleks 

graafiliselt mudel äriprotsessi kasutades Microsoft Visio korraldades. Saate lisada, 

kustutada ja ümber paigutada töövoo elementidest, mis esindavad, tööülesanded 

ja kinnitused, mis moodustavad töövoo. Voolu-juhtelemente, saate lisada ka 

näiteks käsitsi-ja automatiseeritud ja toimuvaid paralleelseid tegevusi nii, et saate 

luua keerulised tööprotsesse, mis täpselt mudel soovite automatiseerida 
äriprotsesse. 

Saate vaadata töövoo ajalugu 

ja jälgimise andmed, mis 

sisaldab uusi funktsioone, 
töövoog 

Saate vaadata töövoo ajalugu ja aktiivset olekut või lõpetatud töövoog ja selle 

elemendi, sealhulgas andmete kohta uue töövoo funktsioone, nagu näiteks 

täiustatud kontrolli, automaat-tegumid, real olev kaup kinnitused, ja tööd kauba 

järjekorrad. Saate vaadata neid andmeid Microsoft Dynamics AX-i klient või 
Enterprise Portal Microsoft Dynamics AX-i jaoks. 

Võime määrata 

töövooülesande tööüksus 
järjekorrad 

Tööd kauba järjekorra saab määrata käsitsi ülesanne. Tööd kauba järjekord on 

kogum dokumente, mis nõuavad töötlemine. Järjekord peab olema määratud 

kasutajad. Need kasutajad, vastutab seire järjekorda ja see dokumentide 
töötlemist. 

Teatised Töövoo teatamise süsteemi parandamiseks on tehtud järgmised muudatused.  

 Töövoo suunatud teated — e-kirjade mallid kasutatakse töövoo 

teatiste saatmiseks. Nüüd saate luua ja kasutada konkreetse e-posti malli 

iga töövoo jaoks. See võimaldab teil kohandada nii, et on asjakohane, et 
iga töövoo sõnum.  

 Koondatud teated — koos Microsoft Dynamics AX-i 2012, saate 

rakendada töövood kirjeid dokumendil. Sest rea kauba tööprotsesse võib 

luua mitu e-posti teated, võimaldab Microsoft Dynamics AX-i 2012 nüüd 
töövoos osalejad koondada oma teated üksuste ühe e-posti sõnumisse. 

Töövooaruannete 
tulemuslikkuse analüüs 

Töövoo elektroonilise analüütilise töötlemise (OLAP) kuubi on kaasas Microsoft 

Dynamics AX-i 2012. Selle kuubi abil saate luua aruande, mis näitab, kuidas 

töövoog teeb nii, et saate tuvastada protsesside kitsaskohti. Ka saate kindlaks 

teha, kas töövoog suurendab tõhusust oma äriprotsesse ja võimaldavad võrrelda 

automatiseeritud töövoo käsitsi protsessid, mis seda asendada. Osapool näitab, 

kui palju tööd oli tehtud kasutades töövoo ja kui palju aega kulus, et teha äri 

ülesanded, mis moodustavad töövoo. Nende aruannete abil saate muuta oma 
tööprotsesse ja optimeerida oma tegevust. 
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Ettevõtteportaal 

Ettevõttefunktsioonide portaal 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Ettevõtteportaali täiustused Administraatorid saate ettevõtteportaali juurutada ettevõtte või organisatsiooni 

emasaidi osana ja automaatselt vastu ilme ja emasaidilt, tingimusel, et kasutab 

emasaidi teema, mis on saadaval SharePointi kujunduste galeriis. Administraatorid 

saate rakendada uusi teemasid ettevõtteportaali lehtedele, .thmx failid Microsoft 

SharePoint Theme Gallery abil. 
 

Ettevõtteportaali lehtedel mitu otsingud on täiustatud jaoks paremaid tulemusi.  

Ettevõtteportaali turvalisuse Ettevõtteportaali automaatselt annab ja keelab juurdepääsu andmetele ja 

veebilehti, Microsoft Dynamics AX-i rolli ja ülesannet andmeturbe raamistiku 

kohaselt. Enne kui kasutajad saavad vaadata andmeid või ettevõtteportaali 

lehtedele, Administraatorid tuleb konfigureerida Microsoft Dynamics AX-i turvalisust 
rollide ja ülesannete täitmiseks. 

Uue kasutajaliidese elemente 
ettevõtteportaalis 

Kiirinfos kuvatakse teave valitud kirje või vormis või nimekirja lehel kuvatav teave. 
Saate kohandada Kiirinfos kuvatava teabe liiki. 

Ettevõtteportaali juurutamine 
ja täiendamine täiustused 

Enterprise Portal seadistamise ja kasutamise kohta on tehtud järgmised täiustused: 

 Esialgne seadistamine ja paigaldamine, mis ei ole enam vaja käsitsi 
koostamine klassid X ++ 

 Muudatuste juurutamine veebiserver AxUpdatePortal kasuliku või 
PowerShelli käskude abil võime 

 Võime kasutada 64-bitine Windows Server muudatused alates selle 
taotluse rakendusobjektide puu (AOT) 32-bitine kliendi nupu klõpsamisega 

 Ettevõtteportaali ja Windows SharePoint Services 3.0 või Microsoft Office 

SharePoint Server 2007 automaatselt uuendada Microsoft SharePoint 

Foundationi või rakenduse Microsoft SharePoint Server 2010 (pärast seda, 

kui kõik muud Microsoft Dynamics AX-i uuendamise tööülesanded on 
lõpule viidud) 

 Võime hallata serveri ettevõtteportaali kasutuselevõttu Microsoft 
Dynamics AX-i klient 

Ettevõtteportaali lisaseadmed Süsteemiülemad saavad konfigureerida ettevõtteportaali hankija saitide 

autentimiseks kasutajatele põhinevad nende Windows Live'i ID abil. Sel viisil on 

administraatorid hallata suur hulk väliseid kasutajaid Active Directory.  

 

Samuti saate järjehoidja kindla URL-iga ülesande eest. Arendajatel tuleb märkida, 

et Enterprise Portal enam toetab arengut X ++ Web raames. Ettevõtteportaali 
lehtedele areng eeldab ASP.net-i ja Microsoft .NET Framework. 
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Microsoft Office'i lisandmooduleid 

Microsoft Office'i lisandmooduleid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Microsoft Wordi integratsiooni 

toetab Microsoft  
Dynamics AX-i 

See uus funktsioon võimaldab teil kasutada Microsoft Wordi mallid ja  

dokumendid, mis sisaldavad struktureeritud ja struktureerimata teavet Microsoft 
Dynamics AX-ist. 

Saate vaadata ja 

värskendada andmeid 
Microsoft Office'i tööriistad 

Abil saate vaadata, analüüsida ja uuendada Microsoft Dynamics AX-i lisandmoodul 
Microsoft Exceli ja Microsoft Word. 

Microsoft Exceli integratsiooni 

Microsoft Dynamics AX-i 

lisandmoodul toetab rohkem 
lisaseadmeid 

Täiustused, mida soovite selle funktsiooni, saate uuendada Microsoft Exceli, AIF-i 
veebiteenuste abil. Oma opt-in Meelespea ehitatud teenused on saadaval ka. 

Microsoft Office'i 

lisandmooduli lisaseadmed 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Kui loote Microsoft Exceli töövihikusse Microsoft Office'i lisandmooduli abil, saate 

lisada kirjelduse oma finantsdimensioonide kohta pearaamatukontode puhul nagu 

eelarve malli loomisel valite. 

Lukustada Office'i 

lisandmooduli abil  

loodud malli 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Eelarve planeerimise stsenaariumid, mille partner või põhihaldaja kavandab ja 

eelarve malle kasutada ja osakond viib või muud personas täidab numbrid. 

Selleks, et vähendada vigade võimalus, vormimalli kujundaja saab lukustada malli. 

See ei ole julgeoleku piirang. Malli kasutaja saab sisestada andmeid lukustatud 

malli, kuid ei saa muuta malli struktuuri. 

Microsoft Office'i 

lisandmooduli lisaseadmed 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Kui loote Microsoft Office'i lisandmooduli abil töövihiku, saate lisada töövihiku 

andmete filtrid. Töövihiku kasutajaid võib ainult neid andmeid, mis on valitud 

filtrid. Lisaks saate lisada ka readonly, et valitud väljade loendit töövihiku. 

Lokaliseerida Microsoft 

Office'i lisandmooduli 

andmed 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Office'i lisandmooduli Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 austatakse Microsoft 

Dynamics AX-i praeguse kasutaja praeguse keelesätet. Töölehe, mis on loodud 

kasutades Microsoft Office'i lisandmooduli Microsoft Dynamics AX-i vasta keele 

valik ja samas keeles sildid töövihiku kuvamine. 
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Pearaamat 

Pearaamatu funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Microsoft Exceli 
finantsaruannete printimiseks 

Saate printida Microsoft Exceli finantsaruannetes. 

Mitu arvestusraamatud mitu 
juriidiliste isikute 

Iga juriidiline isik on eraldi Pearaamat ja Kontoplaan, raamatupidamise valuuta, 
aruandevaluutas, ja et juriidilisele isikule finantskalender määratleda. 

Rahastamise nimekiri 

lehekülgedel ja rahastamise 
muudatused 

Ettevõtteportaali kaudu kaasatakse nimekirja rahastamise seotud lehekülgi müügi 

ja hangete valdkondades. Nimekirja järgmistel lehekülgedel kasutada 

standardloetelu lehe elemente, sealhulgas meetmeid paane, Kiirinfo, ja eelvaate 

paani: kliendi arvete, tasumata arvetega, viimati arveldatud kaubad, viivisearvete, 

märgukirjade ja hankija arveid.  

 

Järgmised andmed lehti kasutada standard üksikasjalikult lehe elemente, 

sealhulgas meetmeid paane, Kiirinfo ja Kiirkaardid: kliendi arve, viivisearve, 

märgukirja ja hankija arve.  

 

Uus rahastamise aruannete loendi leht pakub juurdepääsu finants-ja 
tegevusaruannete ettevõtteportaalis. 

Jagatud pearaamatu 

konsolideerimise protsessi 
vahetuskursid 

Saate määratleda mitu kahe valuuta vahetuskurss ja valige valuuta määr iga 
vahemiku puhul, ja ettevõte, mille on konsolideeritud. 

Aruande valuuta 
ümberhindlust 

Aruandevaluuta on raamatupidamise valuuta summa korrutatakse vahetuskursi 

alusel. Aruandevaluuta tuleb arvutada ja ümber, isegi kui raamatupidamise 
valuuta vahetuskurssi muuta. 

Finantsanalüüs kuubi 
lisaseadmed 

Kuuluvad järgmised muudatused: 

 Andmete Pearaamat, Ostureskontro ja kontode Müügireskontro kuubikud 
võib analüüsida kindla kuupäeva seisuga. 

 Valuuta teisendamine, mida kasutatakse, et analüüsida finants kuubi 
andmeid Microsoft Exceli on värskendatud. 

 KPI-d on arvutamisel aluseks järgmised pearaamatu kuupäevad, mitte: 

Keskmine päeva kuritegelikule, Müügireskontro päeva silmapaistva 
kontod, parim võimalik päeva müügi käibel ja kogumise tõhususe indeks. 

 Kasvutrendi arvutuste järgmised pearaamatu KPI-de jaoks on 

eemaldatud: Keskmine päeva kuritegelikule, Müügireskontro päeva 

silmapaistva kontod, parim võimalik päeva müügi käibel ja kogumise 
tõhususe indeks. 

Koormatiste leevendada, kui 
kinnitate ostutellimused 

Kui kinnitate, et luuakse üks ostutellimus või rohkem eelpandiõiguseid Ostu 

nõudelehe read, sisestatakse see pearaamatusse. Igal eelpandiõigusel on ka 
leevendada. 

Põhjusekoodid ostu kannete Nüüd saate lisada põhjusetähiste sisestuse kanded ostutellimuste puhul. Põhjus 

koodide aidata selgitada, miks eelarvekanded sisestati, näiteks miks tellimuse 
tagastamise või miks ei saadud summa erineb summa, mis kästi. 

Kirje ostu tellimuse 
koormatised pearaamatus 

Pärast ostutellimuse kinnitust saate kirjendada pearaamatu kontod, sageli, et kogu 
kohustused ning koormatised. 

Enamik avaliku sektori organisatsioone salvestada koormamise tehingute rekord 

viitvõlad kohustuste toime või kohustatud, ostude eest. Vormi Üldised pearaamatu 

parameetrid saate valida, et alustada salvestust pearaamatukontode ruut Luba 

koormamise töötlemine. Pearaamatu kontod, mis teil salvestada määratud 

sisestamise mõistete ja need on seotud ostutellimuse kannet sisestamise mõistete 
vorm kande abil. 
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Saate vaadata ja jälgida 

koormatud ostutellimuste 
summade 

Kui koormamise protsess on lubatud, saate vaadata koormatud summad, jagamise 

kohta, mis on vabastatud, kaudu arve töötlemise ja koormatud summad, mis 
jäävad pärast arve töötlemist. 

Saate luua aruandeid, kus 

kuvatakse hankija arve või 

kliendi arvete kaupa valitud 
rahalise küljega 

Arve avatud kanded aruandesse ja müügi arve töölehe aruanne on muutunud. Nad 

on nüüd hankija arve tehingute aruanne, mis on loodud raamatupidamise maksta, 

ja kliendi arve kanded aruandes, mis on loodud kontode Müügireskontro. Saate 

luua aruandeid valitud rahalise küljega rühmitatud kannete kuvamiseks. Mõlemad 

aruanded arveid saate valida erinevate näitajate abil. Mõlemad aruanded 

sisaldavad Valikud, et valida arve kuupäeva või kuupäevade vahemiku järgi ja 

kuvada kõiki arveid, vaid maksta arveid, või ainult need arved, mis on avatud 
olekus. 

Luua vastavusseviimise 

aruande ostu tellimuse 
koormatised 

Saate luua leppimise aruanne, mis on rühmitatud pearaamatu kontoplaani kontode 

dimensiooni, mida valite. Käesolev aruanne teeb kindlaks erinevused eelarve 

Broneerides koormatised ja jälgitakse pearaamatu vastavate koormatised. Saate 

vaadata, kas aruanne Detailne versiooni või ainult erinevusi. Üksikasjalikud 

versioon näitab kokku tehingu või dokumendi numbrit kõik koormatised. Versioon, 

mis kuvab erinevused kuvatakse ainult juhul kui koormatised broneeringu 
eelarvesumma tasakaalustada vastava koormamise kontod pearaamatus. 

Makstavad maksed ning 

maksete tasaarveldus 
moodustab 

Saate salvestada hankijale maksete konteerimise mõisted hankija arveid ja 

võlatähti. Näiteks salvestades hankijamakse saates hankijale maksete tööleht. 

Hankija maksete töölehele saate luua mitmeid kandeid, kasutades jaotamist ning 

hankija arve sisestamise mõistete koondatud Kassapõhine raamatupidamine 

toetamiseks. Sillatud Kuluarvestus makseviisi sisse lülitatud, saate kliiringukonto 

maksete kontrolli või optsioonitunnistused, mis on välja antud, kuid mida ei ole 
veel läbinud pank.  

Lihtsustatud 
Kalendrisuvandid 

Täiustatud finantskalendrid vormi loomine mitme kalendrid Ostureskontro, 

kontode Müügireskontro, Pearaamat, projekti ja varude ja Laohaldus. Säilitada 

kõik kalendri tüüpi, sealhulgas põhivara ja finantsaasta kalendrid, üks vorm. Saate 

määratleda mitu sulgemise tähtajad kindla kuupäeva, mis aitab paremini jälgida ja 
aruandeid koostada mitu auditi muudatuste. 

Eelarve perioodi lisaseadmed Palju täiustusi perioodi eelarve funktsiooni, saate nüüd kasutada mitu 

rahandusaastat, sisestage mitu sulgemise perioodid koos sama algus- ja 

lõppkuupäevad ja kopeerida perioodide seadistuse järgmise aasta. Samuti saate 

muuta kuu jada kiiremini. Mitu rahandusaastat on kasulik, kui näiteks sul on 

täiendava amet, mis kasutab teie organisatsiooni ülejäänud majandusaasta erineb 

ja sisestate selle ameti tehingute firma, sest sa ei hoia neid eraldi firma. Et need 

täiendused, tähtaegade ja põhivara kuulub kalendrid vormid on eemaldatud ja 
eelarve funktsiooni finantsaasta kalendrid ja pearaamatu kalender.  

Luua erinevate juriidiliste 

isikute poolt kasutamiseks 
jagatud finantskalendrid 

Saate luua ja kasutada kalendrit, mis on sõltumatu organisatsiooni ja jagatud 

mitme juriidiliste isikute poolt. Näiteks organisatsiooni saate luua ühe või mitu 

kalendrit, mida saab kasutada erinevate osakondade ja talituste saate valida mis 
tahes kalendrid, loodud organisatsioon. 

Uus laekur rolli keskus Laekur roll on vaikimisi määratud kodulehte, mis annab teavet, mis puudutab oma 

tööd, tööde nimekiri, tihti kasutatud lingid ja tootluse võtmenäitaja (KPI) teabe 

ülevaate. See sisaldab kahe uue KPI aruanded: laekur kohustuste analüüsi ja 
laekur vara.  

Laekuri rollikeskus on sama neli KPI, mis rolli keskused kontroller, Finantsdirektor, 

raamatupidaja ja raamatupidamise juht on, välja arvatud aruanded vastavad 

laekur pealkiri: laekur tasuvuse analüüs, laekur tegevuse tõhusust, laekur 

lühiajalise maksevõime ja laekur pikaajalise maksevõime. See roll keskus on 

sektordiagrammide teave ja tasumata võlgade nimekirja aruandes põhivara 

asendused. See rollikeskus kasutab olemasolevaid pearaamatu kuubi mõõtude ja 
dimensioonide. 
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Uuendused, et postitad 
mõisted 

Kui teie organisatsioon nõuab tasakaalustavate kirjete tehinguteks, saate 

seadistada mõisted, mis määravad, luuakse pearaamatu kannete konteerimine 

tasakaalustatud kogum, põhineb pärit kanne kande sisestamisel. Saate seadistada 

lähetamise määratlust versioonid, mis on efektiivne kuupäeva vahemikke ja 

vastavaid kontonumbreid kriteeriumid võivad sisaldada konto struktuure, 

eelarvestamine lubatud mõõtmed ja kontosid, mis on loodud reeglid. Kasutada 

kande sisestamist mõisted sisestamise mõisted, mida kasutatakse ning määrata 
kande sisestamist tüübid. 

Uue jaotuse ja eelarvega 

seotud funktsioonid aasta 
lõpus töötlemine 

Saate sulgeda ostutellimuste rahandusaastat, milles on lõppenud, neid avada 

järgmisel aastal ja luua eelarve muudatused ja eelarve ülekandmine 
registrikannete. 

Üksustevaheline 

raamatupidamine 

 

(Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Interunit raamatupidamise saab kindlaks määrata rahalise küljega 

tasakaalustavate selleks, et luua tasakaalustatud bilansis kajastatud valitud 

rahalise küljega. Pärast pearaamatu korrespondentkonto rahalise küljega on 

määratletud, on iga raamatupidamise kanne kinnitatud ka tasakaalus tasandil 

rahalise küljega. Kui mis tahes rahalise küljega väärtused on tasakaalust väljas, 

kuna interunit-- ja interunit tõttu-konto kanded tekivad arvestuse kande 
tasakaalustamiseks. 

Juriidiliste isikute võib olla 

ühendatud rohkem kui 

üks konto. 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Mõned kohalikud omavalitsused võivad volituste konkreetse Kontoplaan, tuntud ka 

kui kohustusliku kontoplaani kontodele. Keskne raamatupidamine võib jagada 

juriidiliste isikute vahel, ja sama peamine konto saab vastendada konsolideerimist 

mitut kontot, mis kohustusliku Kontoplaan, mida saab ka jagada juriidiliste isikute 

vahel, luua. Täiendav konsolideerimise kontosid grupeeritakse konsolideerimise 

arvesse rühma, mida saate valida konsolideerimise käigus. 

Isiku aadressi kirje tasandil 

määratletud käibemaksu 

numbrite 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Saate luua käibemaksu registreerimisnumber ja seadistada maksu 

registreerimisnumbrid klientide, hankijate ja juriidiliste isikute tasandil aadress. 

Fikseeritud rahalise küljega 

väärtused 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Iga konkreetse kontoplaani peamine konto, saate määrata vaikeväärtuse rahalise 

küljega püsiväärtus kontoplaani kasutava ettevõtte kohta. Kui rahalise küljega 

vaikeväärtus on erinev või kui kasutaja muudab peamine arvesse rahalise küljega 

vaikeväärtus käsitsi määratud dimensiooniväärtuse, muutub rahalise küljega 

määratud väärtuse konteerimise ajal. 

Vaikimisi laiendatud kirjeldus 

toetus 

 

(Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Mitmete riikide ja piirkondade jaoks saate lisada täiendavaid parameetreid kolm 

vaikimisi vormi sisu kirjeldused, mis lisatakse read, mis on konteeritud 

pearaamatusse. 

 

Linnas on vaikimisi kirjeldused vormi, saate kasutada järgmisi luua vaikimisi 

kirjeldused jaoks järgmisi kandetüüpe: 

 

 Klient - sularahamakse 

 Klient - Kreeditarve, Klient 

 Klient - Kreeditarve, Pearaamat 

 Klient - Arve, Klient 

 Klient - Arve, Pearaamat 

 Klient - Makse, Klient 

 Põhivara - sisestamine, pearaamat 

 Ladu - tööleht-korrigeerimine 

 Ladu - tööleht-Kooslus 

 Ladu - tööleht-inventuur 

 Ladu - tööleht-teisaldamine 
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 Ladu - tööleht-kanne 

 MRP-omahinna arvutamine 

 MRP - projekti kaart 

 MRP - Komplekteerimisleht 

 MRP - Kinnita lõpetamine 

 MRP - protsessikaart 

 Ost - Arve, pearaamat 

 Ostutellimus - kreeditarve, hankija 

 Ost - Arve, pearaamat 

 Ostutellimus - arve, hankija 

 Ostutellimus - toote sissetulek, pearaamat 

 Ostutellimus - ostutellimuse kinnitus, pearaamat 

 Müügitellimus - kreeditarve, klient 

 Müügitellimus - kreeditarve, pearaamat 

 Müügitellimus - arve, klient 

 Müügitellimus - arve, pearaamat 

 Müügitellimus - Saateleht, pearaamat 

 Müügitellimus - sularahamakse 

 Müügitellimus - makse, hankija 

 

See funktsioon on saadaval järgmiste riikide ja piirkondade puhul: 

 Hiina 

 India 

 Jaapan 

 Tšehhi Vabariik 

 Eesti 

 Ungari 

 Leedu 

 Läti 

 Poola 

 Venemaa Föderatsioon 

 Brasiilia 

Vahetuskurss impordi uus 

raamistik 

 

(Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Olemasolevate vahetuskursi impordi funktsioone, mis ei olnud saadaval erinevate 

riikide ja piirkondade, sealhulgas Venemaal ja Ida-Euroopas, on tugevdatud ja 

raamistik vahetuskursi impordi funktsioonid on saadaval. 

 

Uute pakkujate saab lisada C# või X ++ ja kasutab raames. Saate määratleda 

teenuseosutaja Valuutavahetuskursid importimiseks ning aeg-ajalt importida need 
paari valuutade vahetuskursid. 

Ühiskasutusega loendid 

põhikonto 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2, sama kontoplaani saab jagada juriidiliste isikute 

üle, peamine arvestust kontoplaani kontode loetelu võib sisaldada erineva 

struktuuri ja rohkem kui üks konto struktuur saab määrata iga juriidilise isiku 

pearaamatusse. 

Värskendused on saadaval 

Pearaamatu aruanded. 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Aruandeid, mis kuvavad summade arvestus, kande summade ja aruandluse 

summade uuendamist kuvatakse need summad nii deebeti ja kreediti veergude, 

mitte ainult ühe veeru. 
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Saate seadistada korduva 

ajakava pakett-töö ostu 

tekkepõhise toote saamise 

algdokumendile selge. 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Saate konfigureerida, millal ja kus ostu tekkepõhise tühjendamine protsessi 

käivitamiseks. Korduva ajakava pakett-töö ostu tekkepõhise toote saamise 

algdokumendile selge installitakse juriidilise isiku kohta. Saate seadistada pakett-

töö abil saate määrata, kui palju sub-batch ülesandeid pakett-töö abil saate 

töödelda osa toote saamise algdokumendid, mis on raamatupidamise sündmus 

tüüpi Finalized ning raamatupidamise sündmus olek on Alustatud. 

Pearaamatu saldode 

uuendatakse, kui protsess 

vajab tasakaalu. 

 

 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Pearaamatu saldode enam uuendatakse konteerimise käigus. Pearaamatu saldode 

uuendatakse, kui protsess vajab tasakaalu. Kuubikud, mis tuginevad uuendatud 

pearaamatu saldode kasutamisel peate klõpsama nuppu ning Update on 

tasakaalus nuppu ning rahalise küljega seab moodustada enne kuubi andmeid 

töödelda. Sisestamisel jõudluse parandamiseks saate ajastada partii 

värskendamiseks saldod sagedamini, näiteks iga kahe tunni tagant. Kui tasakaalu 

on vaja arvutada, on ainult kaks tundi väärt andmed arvutatakse. 

Peamine konto nimi ja 

kirjeldus finantsdimensiooni 

Automaatne tõlge 

(Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Saate sisestada keele tõlge peamised konto nimi ja kohandatud rahalise 

dimensiooni väärtuse kirjelduse. 

Maks 

Maksude funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Käibemaksu muudatused 

hankijaarvete hankija 
arve vorm 

Saate säilitada käibemaksu teave müüja, teenus või kaudu käsitsi sisestamine 

põhineb raamat arve hankijalt uus parameeter. Muidu võib arvutatud käibemaksu 
teave alistada tegelikud summad mõnes olukorras. 
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Ekspordi akreditiivid Saad nüüd märkida müügi maksekäsu on akreditiiv või impordi kogumise abil. 

Saate uuendada kirja ja impordi kogumise üksikasjad, sisestada saatelehe vastava 

ja lähetuse numbrit. Saate ka määrata, et dokumendid on esitatud, kohaldatakse 
makse ja likviidsuse planeerimise müügitellimuse loomiseks. 

Garantiikiri Garantii kirja on ettevõtja poolt (garant), nt panga, kokkulepitud rahasumma 

maksma teisele isikule (soodustatud isik), kui finantseerimisasutus annab kliendi 

(tellija) vaikimisi võla või abisaaja kohustust. Abisaaja peab nõuda garantii kirja 

enne Garandilt tagatud summa. Likvideerida lepingu, esitab abisaaja algse kirja 

tagatise panka enne kirja Aegumiskuupäev. Kirja taga on nontransferable ja 
kehtib ainult saaja, kelle nimi on kantud laenu. See aitab klientidel teha järgmist: 

 Õige pearaamatu kannete loomiseks ja kõrvaldada käsitsi sisestamine.  

 Saate luua aruande, mis sisaldab pankade ja nende seadmete 
kasutamine.  

 Rekord rahandus- ja struktuurielemente tehingud seotud ja jälgida 
tasakaalu garantii kirja.  

 Garantii kiri cycle salvestada ja jälgida oma aegumiskuupäev ja olek.  

Importida kirju ja impordi 
kogud 

Saad nüüd märkida makse ostutellimuse on akreditiiv või impordi kogumise abil. 
Seejärel saate teha järgmist: 

 Luua, laiendada või kustutada panga poole lepingu. 

 Uuendada ja muuta akreditiivi või impordi kogumise üksikasjad ja 
kindlustus nõu. 

 Saate printida panga akreditiivi väljaandmise taotlused ja saadetise 
kohta. 

 Kindlustuse korral märgib saata hankijatele. 

 Kirje akreditiivi või impordi kogumise muudatused ja kindlustus arved. 

 Salvestada ja annab akreditiiv veerised. 

 Vastu võtta, ajakohastada panga nõuanne ja näitab shipping garantiid. 

 Registri saatelehed, post ja maksta arveid. 

 Saate vaadata akreditiivi aruandeid. 

Määra ettevõtte panga 
passiivseks 

Saate määrata ettevõtte panga passiivseks, kõigi tehingute või uued kanded. 

Soovi korral saate seada kuupäeva, kui firma pank on passiivne uute tehingute 

puhul, ja kui ta uuesti aktiivseks. Kui Pank on passiivne kõigi tehingute kohta, 
ühtegi kannet kõnealuse panga jaoks lubatud. 

Eelarve kontrolli integreeritud 
peažurnaali töölehe kanne 

Kui te kasutate eelarve üle kontrolli säilitada, võite kinnitada põhineb piiresse 

veeta. Saate määrata, et iga ostu- või plaanitud on kinnitatud töötlemisel tagada, 

et see ei ületaks eelarve vahenditest, mis on saadaval. Saate eelarve kontrolli iga 

päev, eraldamise ja projekti kulu konto töölehe tüübid. Hankija arve tööleht ja 

hankija arve kinnitamise tööleht saate ka eelarve kontrolli üle. Kui te kasutate 

eelarve kontrolli kulude kontod, volitatud kasutajate saate alistada olemasoleva 

eelarve eelarve raha teistelt kontodelt üle kanda. Kasutajatele võib tagasi lükata 
ka ostu.  
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Suurendada eelarve Saate kohandada, kuidas eelarvekanded on üle teiste moodulitega. Kasutada uue 

ruudud määramaks, kas eelarve registri kanded, mis on loodud 

üleviimiskorralduse rist-moodul vormil eelarve parameetrid on eelnõu või valmis 

olek, kui nad on esimese loodud. Ka saate kergemini tuvastada hiljem ülekantud 

eelarve registrikannete eelarve registri kande vormi kuna nad on eelarve tüüp, mis 

sarnaneb oma päritolu. Näiteks on eelarve registrikanded, mida luuakse põhivara 
eelarve üle põhivara eelarve tüüp. 

Tagada, et ost ei ületa 
kinnitatud eelarve 

Eelarve kontroll võimaldab teil ka kinnitada, põhineb piiresse veeta. Saate 

määrata, et iga ostu- või plaanitud kinnitama töötlemisel tagada, et see ei ületaks 

eelarve vahenditest, mis on saadaval. Eelarve kontrolli saab teha automaatselt, 
kui ostutellimuse read on sisestatud, või kui ostutellimus on kinnitatud. 

Uusi aruandeid vaadata ja 
filtreerida eelarve info 

Eelarve üksikasjalik aruanne näitab, et kõik eelarve registrikande eelarve järgi, 

mille järgi kokkuvõtteid. Saate filtreerida eelarvemudeli, kuupäevade vahemik, 

dimensiooni ja seisundi aruandes. Eelarve vahendite kättesaadavaks aruandes 

kuvatakse valitud dimensioonide ja aja jooksul kategooriate eelarve summa. 

Eelarvemudel, kuupäevavahemiku ja fookuse aruandes saate filtreerida. Tegelikes 

vs eelarve aruanne võrdleb tegelikke saldosid eelarve summad. Saate filtreerida 
eelarvemudeli, mõõde, kuupäevavahemiku ja fookuse aruandes. 

Pearaamatu eelarvete 

üleminekut eelarve 
registrikande 

Pearaamatu eelarved on asendatud eelarve registri kanded. Eelarve registri 

kanded abil saate sisestada dimensioonid, mis on määratletud eelarve eelarve 

summad. Eelarve parandused, ülekanded ja esialgne eelarve, eelarve lahutatuna 

registrikannete saab kategoriseerida nii, et saad kiiremini aru, kuidas eelarve on 

muutunud. Pearaamatu eelarve kirjed teisendatakse automaatselt registrisse 
eelarvekanded. 

Eelarve kontrolli 
Ostureskontro integreeritud 

Kui te kasutate eelarve üle kontrolli säilitada, kinnitatakse iga ostu- või plaanitud 

töötlemisel tagada, et see ei ületaks eelarve vahenditest, mis on saadaval. Kui 

ostu on tehtud hankija arve, eelarve reservatsioonid on vabastatud eelarve 

jaotamise kontodele ostutellimuse. Hankija arve jaotus arved ja rahasummad on 

kinnitatud, et teha kindlaks, kas on olemas eelarvelised vahendid. Kui eelarve 

kontroll on edukas, eelarve jälgimine vastavuses tegelike kulude kategooria on 

loodud. Hankija arve rida kogu kulu on hinnatud, sealhulgas mis tahes maksud või 

tasud. Oleva hankija arve kuupäev on seotud asjakohase eelarveperioodi ja 
eelarve intervall kindlaks määrata eelarve kinnitamise eest.  

Eelarvestuse töövood Läbivaatuse töövoo seadistamisel saate töövoo seostada eelarve tähise, mis nõuab 

eelarve registrikannete läbivaatamise protsessi abil. Kindlaksmääratud eelarve 

tähise kasutamisel registrikande eelarve läbivaatamine on vajalik. Saate 

määratleda tingimuslikud avaldised läbivaatamise käigus kindlaks määrata, kas 

eelarve registri kanded on käsitsi või automaatselt läbi vaadata ja heaks kiita. Kui 

te kasutate eelarve üle kontrolli säilitada, saate seadistada töövood nii, et eelarve 

manager saate kinnitada eelarve registri kanded. Iga konto eelarvekande eelarve 

kande kohta võib olla läbivaatamise korra. Saate ka seadistada reeglid, mis on 

sõltumatu mis tahes läbivaatamise menetlus. Näiteks saate seadistada eelarvesse 

ülekandmise eeskirjad saaks ainult osa asutuste eelarve rahaliste vahendite üle. 

Kui eelarve ülemineku reeglid on rikutud, saab määrata eelarve registri kanded 
kinnitamiseks kindla kasutaja. 

Eelarve koostamine ja 
eelarve kontrolli 

Saate eelarveid seadistada ja konfigureerida juriidilise isiku Pearaamatu eelarve 

kontrolli. Pearaamatu pakub Kontoplaan, raamatupidamise ja aruandluse valuutad, 

ja finantsaasta kalender. Saate määrata, milliseid dimensioone, kontoplaani on 

eelarve koostamine ja eelarve kontrolli. Saate konfigureerida eelarve tagant, 

eelarve tsükli aeg kestab, eelarve piirmäärad, eelarve koostajatele, eelarve 

sõprade ja arvutamisel kasutada olemasoleva eelarve rahaliste vahendite 

kontrollimiseks. Saadaval eelarve vahenditest saab kontrollida, kui allikas 
dokumendi kirjeid ja raamatupidamise ajakirjad on kantud.  
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Pank, eelarve, nõuete täitmise ja põhivara funktsioone 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Kasutamise sisestamise 

mõistete eelarve 
registrikande 

Saate luua eelarve registrikannete konteerimise mõisted ja nende sisestamise 

mõistete abil saate luua Kaubaandmiku kanded, eelarve registri kanded on 

konteeritud. See aitab teha postitad kiirem ja tõhusam, sest saate konteerida mitu 
kontot ilma tegemine veel käsitsi.  

Impordi- ja kaardistamise 
viisardi täitmise keskus 

Impordi- ja kaardistamise viisardi abil saate importida oma sisekontrollisüsteemi 

vastavust Center olemasolevate, eelvormindatud kontrolli maatriks tabelisse 
kasutava firma. 

Vaikimisi kontrolli teegi 
vastavuse saidi 

Töövihik, mis sisaldab rohkem kui 120 ühise täitmise kontroll on nüüd saadaval 

ettevõtteportaali saidi nõuetele vastavuse kohta. Selle teegi võite viidata kui te 

käsitsi sisestada saidi nõuetele vastavuse kontrolli, või saate kasutada teegi allikas 
faili importimiseks saidi nõuetele vastavuse kontrolli. 

Eemaldatud nõuetele 

vastavuse saidi lingid 

aruandeid, mis vajavad 
parameetrid 

Järgmised lingid on eemaldatud nõuetele vastavuse saidi: 

 Teatise jälitamine 

 Teatise seadistus 

 Andmebaasilogi seadistus 

 Objektiõigused 

 Kasutajaõigused 

 Töövoo jälitamine 

 Töövooetapp oleku järgi 

Sisemise kontrolli lehe 
kasutatavus lisaseadmed 

Arv kasutatavus täiustused on lisatud sisekontrolli lehele Enterprise Portal. Näiteks 

eelvaate teave kuvatakse Kiirinfos iga dokumendi, mis on valitud. Saate muuta 

lehekülje kaupa tuua välja dokumendid, mis vastavad teatud kriteeriumile, näiteks 

dokumendid, mis on ainult teile määratud või dokumente, mis ei ole alustatud. 

Ikoonid kuvatakse kõrval iga dokumendi eesmärk on aidata leida iga dokumendi 

loomiseks kasutatud malli. Ka uue konteksti menüü lihtsustab lisada, muuta ja 
kustutada dokumente, sisekontrolli puuvaates. 

Nõuetele vastavuse saidi 
lehtedel tegevuspaan 

Sisekontrolli ja andmebaasi Logi täitmise saidi lehtedele uuendatakse kasutada 
standard Microsoft Dynamics AX-i tegevus paane. 

Automaatselt läbi 

äridokumentide korra 
rikkumiste eest 

Te nüüd vaadata automaatselt äridokumentide poliitika rikkumiste eest, mille 

läbivaatamine või auditi. Selle tulemusena saab tõhusamalt hallata poliitika 
järgimine ja pettust. 

Asukohad, fondid, 

programmid ja osakondade 
vahel üle kanda põhivara 

Saate üle kanda põhivara finantsdimensioonide nagu asukohad, fondid, 

programmid ja osakondade vahel. Iga üleandmise luuakse Kronoloogiline register, 

mis sisaldab (ülekandmise) kande kuupäev ja summa üleandmise ajal. Vormil 

Põhivara saate vaadata ajaloolisi andmeid. See vorm annab selge ülevaate vara 

ülekanded, mis on vajalik kõrge väärtusega varasid. 

 

Saab selle asemel kasutada jälgimise meetodit ja muuta ka finantsdimensioonide, 

väärtuse mudelid vormi muuta põhivara, finantsdimensioone kus sa pead hoida 

Kronoloogiline register muudatusi ei saa salvestada üleandmise üksikasjad 
vajadusel. 

Organisatsiooni üksus 

põhivarade jaoks 

saadaolevate atribuutide 

vara tegevusala kood ja 
(atribuudirühm) 

Mõned organisatsioonid peavad lugu väga üksikasjalikul tasemel, kas 

spetsialiseeritud ettevõtte vajadustele vastavad riiklikud eeskirjad või põhivara. 

Kolm uut atribuutide abil saate jälgida põhivara: põhivara tegevusala kood, 

property group ja organisatsiooniüksuse. Kui olete loonud neid atribuute oma 
seadistus vormi, saate neid määrata põhivara, põhivara vormi. 
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Uue SQL serveri 

aruandlusteenuste aruandeid 
põhivara 

Saate inventuuri töölehtedel on kontroll-loendid ja varade nimekirja. Kuna 

põhivara asendamise aruandes loetletakse vara, mis on tingitud asendada, 
põhineb varade asendamise kuupäevad. 

Saate luua ja heaks kiitma 

eelarve 

 

(Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Saate eelarve planeerimise Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 teha järgmist: luua 

baasi eelarvest; ette valmistada ja hinnata eelarve koostamine; heaks kiita või 

muuta eelarve koostamine; ning kinnitatud eelarve, eelarve kontrolli abil. Eelarve 

planeerimine on seadistatav, see toetab paindlik kontoplaani kontode ja mõõtmed, 

custom määratletud protsessi koosseisud, töövood ja kasutada Microsoft Exceli 
kulude luua stsenaariume ja annab see standard- ja analüüsi kuubi. 

 

Avaliku sektori 

Avaliku sektori funktsioonide 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Parandada avaliku sektori 

rolli keskused ja Business 

Intelligence sisu 

 

(Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Järgmised avaliku sektori rolli keskused olid uuendatud: kontode Müügireskontro 

administraator, finantsdirektor, arvelduste osakonna juhataja ja raamatupidaja. 

Värskenduste hulka kuuluvad uus viis kategoriseerimine rolli keskused rolli järgi: 

strateegiline, taktikaline või operatiivne. Rollikeskuse KPI-d ja organisatsiooni 

tulemuslikkuse näitajaid saab nüüd kergesti muuta ja neil on nüüd võime aruanne 

erinevuste ja eesmärgi mõõtmiste protsenti. Diagrammi renderdamise parandati ja 

organisatsiooni tulemuslikkuse näitaja jälgimiseks spendable tasakaal fondi poolt 
lisatud. 

Eelarve analüüs uurimine 

(avaliku sektori) 

 

(Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2, avaliku sektori kliendid on võime näidata tulu ja 

kulud, mida rahalise küljega, kasutades kombinatsiooni eelarve registris kanne ja 

Pearaamatu eelarve kontrolli andmed. Muudetud eelarve, tegelikud kulud, 

koormatiste ja eelpandiõigus on olemas ka eraldi breakout summade ülekandmise. 

Andmed tehingute jaoks valitud rahalise küljega saab kuvada iga Eelarveline 
summa, nagu esialgse eelarve ja parandusi. 

 



 

254 

 

UUS, MUUDETUD JA AEGUNUD FUNKTSIOONIDE JAOKS MICROSOFT DYNAMICS AX-I 2012 R2  

Ostureskontro 

Kontodele makstavad funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Arve kogus märk peab 
vastama tellitud koguse märk 

Hankija arve arve kogus märk peab vastama tellitud kogus ostutellimuse märk. 

Varasemates versioonides, võite sisestada negatiivseid arve kogus toote 

tagastamine, salvestamiseks. Pakkuda paremat raamatupidamise kontroll, see ei 

ole enam võimalik. Selle asemel võib anda kreeditarve ostutellimuse rea nagu 
eraldi ostutellimuse rea (teiste sõnadega, ostutellimuse rea negatiivse kogusega). 

Ühiku hind, mis põhineb lao 

omahind uuendatakse ainult 
üks kord kliendi arve 

Müügihinna ja kontsernisisese ostutellimuse ja kontsernisisese müügitellimuse 

uuendatakse muudatusi ainult kliendi esimene kontsernisisese müügitellimuse 

arve sisestamisel. Värskendus leiab aset ainult siis, kui on kõnealuse kauba 

omahind varude muutus ning see toimub automaatselt. Kui järgmise kliendi arve 

on sisestatud, ühiku hind, et kliendi arve ei ole pärit kauba maksumusest. Selle 
asemel on tegemist kontsernisisese ostutellimuse. 

Kontode tasumisele kuuluva 
arve tabeli muudatused 

Varasemates versioonides talletati sisestamata tellimuse ostuarvete sisestamine 

arve vormi sisestatud teavet ostutellimuste, sissetulekute loendite ja saatelehtede 

uuendamist on samad tabelid. Selles versioonis on sisestamata tellimuse 
ostuarved, mida nüüd kutsutakse hankija arvete, salvestatud eraldi rühm tabeleid. 

Arve vastavaid muudatusi 

kirjeid, mis on kirjeldused 
ja kategooriad 

Ei sobi arve rida, mis on tähistatud vastava ostutellimuse rea ja toote tarnerea 

kategooria ja kirjeldus. See funktsioon põhineb funktsiooni, mida saate sisestada 

read, mis on kindlaks määratud, kirjeldus ja kategooria kohta ostutellimuse, toote 

tarne ja arve. Lisaks saate seda funktsiooni kasutada koos osta poliitika, mis on 
määratud kirjeid, mis on kirjeldused ja kategooriad. 

E-arvete hankija arvete ja 
kreeditarvete loomine 

Uute rakenduste integreerimise raamistiku (AIF) teenus, VendVendInvoiceService, 

loob hankija arvete ja kreeditarvete arveid, mis on vastu võetud elektrooniliselt. 

Teenus võimaldab ka müüjad taotlemiseks ja sisestamata arvete teavet mooduli 
Ostureskontro. 

Saate sisestada hankija 

arveridu hankija arve kujul, 

mis ei ole seotud 
Ostutellimus 

Saate sisestada hankija arve read vormil hankija arve isegi siis, kui read on seotud 

ostutellimuse. Sama hankija arve võib hõlmata kombinatsioon on seotud 

ostutellimuste read ja read, mis on seotud ostutellimusi. Hankija arve read, mis on 
seotud ostutellimuse näited on järgmised: 

 Tellimuse maksud 

 Konverentsi sündmuste registreerimine 

 Toitlustamine 

 Puhastusteenused 
 

Saate sisestada hankija arveridu, mis ei ole seotud ostutellimuse ja mis ei tekita 

laokandeid. Inventeeritud või varustatud rida ei toetata hankija arveridadel, mis 
on seotud ostutellimuse. 

Arve sobitamine: Hind kokku 
sobitamine 

Kui parameeter, mis võimaldab Hind kokku sobitamine on kasutatud kontosid 

vormil Ostureskontro parameetrid on märgitud, pluss arverea netosumma 

netosumma ootel Hooldusarve read ja eelnevalt konteeritud Hooldusarve read on 

võrreldes ostutellimuse reale. Kui erinevuse summa valuutas arvestuse ületab 

maksehälbe protsenti, summa või protsent ja summa Hind kokku sobitamine, 

kuvatakse erinevus vastav hoiatus. Selline erinevus võib esineda olukordi, kus 

osalise arve eraldi kokku kogus ja hind hälbed, kuid kui kombineerida, nad ületada 

kindlaksmääratud protsendimäära või valuuta väärtust määratud juriidilise isiku 
poolt. Hind kokku sobitamine hälbed saate seadistada juriidilise isiku kohta. 
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Kontodele makstavad funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Arve sobitamine: Tasuta 
sobitamine lisaseadmed 

Kui vormil kontode Ostureskontro parameetrid on valitud võimalus kasutada 

vastavaid tasusid, makse hankija arve saab võrrelda ostutellimuse eeldatav tasu. 

Kui erinevus ületab lubatud hälbe protsent tasud, sobitamine erinevus sümbol 

ilmub ekraanile. Tasuta lubatud hälbed saate seadistada ettevõtte kohta või 
üksikute koodide puhul. 

Arve sobitamine: arve kokku 
sobitamine 

Hankija arve arve kogusummad võrreldes eeldatava kogusummad, ostu tellimuse 

teabe põhjal. Kui erinevus ületab lubatud hälbe protsent arve kokku sobib, 

sobitamine erinevus sümbol ilmub ekraanile. Saate seadistada arve kokku 
sobitamine hälbed juriidilise isiku kohta või hankijalt. 

Hankija arve töötlemise 
töövoog 

Kahe uue töövoo liigid, VendProcessInvoice ja VendProcessInvoiceLine, kasutades 

kasutajad saavad luua kasutaja määratletud töövood hankijaarvete, mida 

kantakse tavaliselt hankija arve vorm ja muud vormid, mis on InvoiceInfo tabelite 

andmete allikana. Andmed, mis on imporditud InvoiceInfo tabelid ja saab 

kasutada, et mudeli töötlusetappide hankija arvete puhul, mis tegutseb töövoo 
protsessi. Töövoo tüüp sisaldab järgmisi elemente: 

 Tunnustamise elemente luua kinnitamise tööülesanded. 

 Ülesande osa täites ja hankija arvete parandamine. 

 Automaat-tegumid, mida saab rakendada ilma kasutaja sekkumiseta, 

valitud valideerimine ja hankija arveid konteerida programmiliselt. 

 

Hankija arve valideerimine, kaasa arvatud sobitamine, viiakse läbi programmiliselt 

Töövoo käivitamisel. Selle kinnitamisele kasutada asjakohaste kontodele 

makstavad parameetrisätetest.  

 

Käitumist, mis on toetatud, kui hankija arve on seotud aktiivse töövoo eksemplar 

määramiseks kasutatakse turvalisuse.  

 

Kasutatakse standard Microsoft Dynamics AX-i töövoo infrastruktuuri loomise 

töövood kasutajad, run-time käitumiste seostatud töövoo eksemplaride ja Töövoo 
ajaloo tekkimine. 

Arve sobitamine: rida 

vastavaid poliitika 
(kahepoolne ja kolm-viis) 

Poliitikast rida saab määrata kuni kolm-way (sobitamine võrdleb arve, tellimuse ja 

toote sissetulek), kahesuunaline (sobitamine võrdleb arve ja ostu tellimus), või ei 

pea (ühiku hind sobitamise ja Hind kokku sobitamine on läbi viidud). Poliitikast 

real saate seadistada juriidilise isiku kohta ja kaupade, hankijate ja kauba ja 
hankija kombinatsiooni kohta. 

Arve vastavat töövoo 
ülesanne 

Arve sobitamine on nüüd saadaval töövoo ülesanne, mida saab teha ilma kasutaja 

sekkumiseta. Töövoo saab käivitada Microsoft Dynamics AX-i ürituse ettevõtjatele, 

näiteks hankija arve teenust kasutades uute kirjete loomise aluseks.  

 

Toetatakse hankija portaali stsenaariume ja impordi stsenaariumid, kuhu arveid 

töödeldakse ilma kasutaja sekkumiseta. Microsoft Dynamics AX-i 2009, ja arve 

sobitamine viidi läbi automaatselt kasutajaliidese kaudu arvet luua, muuta või 

välja otsitud. Uute ülesannete täitmiseks kasutada sama aluseks oleva loogika, et 
kasutaja liides kasutab vastavaid arve.  

Saate sisestada hankija 

arveid, mis ei ole hankija 
arve vormi Ostutellimus 

Arve päise väljad on lisatud vormi hankija arve nii, et saate seda vormi kasutada 
põhineva hooldusarve rea, mis on seotud ostutellimuse arve. 
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Kontodele makstavad funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Hilisema kuupäevaga 
dateeritud tšekid 

Saate anda ja vastu võtta kontrolli ja kontrolli kuupäev, tuntud ka kui postdated 

kontrolli. See on levinud äritavaga Aasias, Aafrikas ja mitmel pool mujal maailmas. 

Paljud ettevõtted kasutavad kontrolli peamine vahend teha ja võtta vastu 
makseid.  

Saate luua postdated kontrolli maksete töölehti nii Müügireskontro ja 

raamatupidamise maksta. Postdated kontrolli kasutada standard Microsoft 

Dynamics AX-i funktsioone, sealhulgas maksete töölehti, finantsdimensioonide, 
trükkimine, tsentraliseeritud maksed, arveldused ja pangandus. 

Postdated kontrolli ei peeta õiguslik teatavates osades maailmas, sealhulgas  

Kagu-Aasias, Austraalias ja Uus-Meremaa, kuid kasutatakse ikka mõnikord nende 

riikide/regioonide äri tava. Mahutada see äri tava järgides kohaldatavaid seadusi, 

saate valida, kas arvestus raamatupidamises kajastuvad summa sisse tähtajaga 

kuni. Kui rahalise sisestamise postdated kontroll on sisse lülitatud, kontrollib on 

dokumenteeritud säilitamise eesmärgil ja rahaline tehing toimub ainult juhul, kui 
kontrolli tagasimaksetähtaeg on jõudnud. 

Parem vorm arvete loomist ja 
sisestamist 

Arvete loomist ja sisestamist vormid on lihtsam mõista ja kasutada, ja võite nüüd 
sisestada kogu nõutav teave üks vorm. 

W-9 vormid hankijatelt 
saanud kontrollida 

Enne dokumendi, saate kontrollida, kas hankija on andnud W-9 vormi. Kui hankija 
on esitanud W-9 vormi, võib olla dokument vormi hankija ooteajal. 

Hankija arvete ettemakseid Kui teil on vaja tasuda enne kauba kättetoimetamist või teenuse toimub hankija, 

saate luua hankija arverea, mis sisaldab kategooria ja summa, mis tuleb tasuda 

ette. Saate kinnitada hankija arve summaga, mis on loetletud ostutellimuse 

summa ettemakse, mis on loetletud. Saate rakendada ka ettemakse hankija arve 
kaupade või teenuste eest hankija arve. 

Hankija iseteeninduskeskus Hankijatele saate luua ja muuta oma arved otse tarnija iseteenindusega portaali 

Enterprise Portal. Hankijatele saate luua ostutellimuse arve või nad saavad luua 
arve ja ostutellimuse lisada. 

Lisa avatud ostutellimuste ja 
ostutellimuse arve read 

Too ostu tellimuste vormi abil saate luua ühe valitud ostutellimuse arve ja 

ostutellimuse ridadele. Loendis on too osta tellimuste vormi, saate valida avatud 
ostutellimuste ja read, mida soovite ühendada samal arvel. 

Täiustatud vorme saate luua 

ja sisestada arvete, 

ostutellimuste, tarne 
nimekirjad, ja saatelehtede 

Vormide loomine ja konteerimine arvete, ostutellimuste, laekumine nimekirjad ja 

saatelehtede on lihtsam mõista ja kasutada. Iga dokumenditüübi jaoks saate nüüd 
sisestada kogu nõutav teave üks vorm. 

Makse arve gruppide loomine 

ja arvete hulk kasutades 
sama makse maksma 

Arveid saate rühma ühist käitumisjuhendit, nii, et kui ühe arve tasumise rühma 
muud arved rühma kuuluvad sama makse. 

Prinditud koopiaid maksete 
nonnegotiable kontrolli 

Saate printida maksete, sealhulgas kontrolli, võlakirju ja elektrooniliste maksete 
koopiad. Kopeerib makse on trükitud nonnegotiable kontrolli. 

Luua prenotes klient ja 

Hankija pangakontode 
jaoks EFT 

Nüüd saate seadistada prenotes kliendi ja hankija pangakontosid elektrooniliste 

vahendite üle (vasakule). Elektrooniliste maksete, pangad kasutavad prenotes 

täpsuse konto andmed, nagu marsruudinumbrite ja kontonumbrite 
kontrollimiseks. 

Hoidke koht makstavate 
maksete kohta 

Paned kontodele makstavad maksed hoida kuni määratud väljaandmise kuupäev, 

või võite need panna ootele lõputult täpsustamata väljaandmise kuupäev. Saate 

omab makstavate maksete peatamiseks, hoides kõik maksed hankijale või hoides 

iga valitud arve tasumist. Kui paned ootele makse, saate vältida kinnitatud arve 
teeniva makse kuni väljaandmise kuupäev, kui üks on määratud. 
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Kontodele makstavad funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Arvete lihtsam otsing ja 
käitlemise korraldamine 

Arveid saate rühmitada nüüd ühist käitumisjuhendit, mida sul ei ole täpne päringu 

abil tuua sarnase arvete hulk. Pärast arve rühma, saate lihtsalt sisestada kõik 
arved samal ajal. 

Lisa avatud ostutellimuste ja 
ostutellimuse arve read 

Too ostu tellimuste vormi abil saate luua ühe valitud ostutellimuse arve ja 

ostutellimuse ridadele. Loendis on too osta tellimuste vormi, saate valida avatud 
ostutellimuste ja read, mida soovite ühendada samal arvel. 

Planeerimata hankija ostude 

(avaliku sektori) 

kinnitamiseks ostutellimuse 
loomine 

Hädaolukorras või erilist asjaolu, saate luua tellimuse, et kõrvalehoidval tüüpiline 

ostmise protsessi. Näiteks saate lubada tellimuse koos ainult selle ostutellimuse 

numbrit asemel prinditud dokumendist. Saate jälgida nende planeerimata ostu 
kinnitades PO välja. 

Saate valida mitu 

rahaülekande aadressi 

Saate valida mitu rahaülekande aadressi teie organisatsiooni jaoks. Saate 

kasutada konkreetseid arve rahaülekande vaikeaadressi või teie valitud arve või 
makse erineval aadressil. 

Kinnitada või tagasi lükata 

hankijaarvete tööjõu services 
saidilt 

Ettevõtteportaali saidi tööjõu teenuste abil saate kinnitada või tagasi lükata arveid, 
mis on esitatud Hankija iseteeninduskeskus portaali kaudu. 

Hankija iseteeninduskeskus 
portaali põhjal arveid luua 

Hankijatele saate luua ja muuta oma arved otse tarnija iseteenindusega portaali 

Enterprise Portal. Hankijatele saate luua arve ostutellimuse või saatelehe või nad 
saavad luua arve ja ostutellimuse lisada. 

Ostu tellimuse koormamise 

kanded Rahandusaasta 

sulgemise üle uue 
rahandusaasta 

Kui te koormata ostutellimuste, saab töödelda aastalõpu sulgemise kanded 

pearaamatusse ja eelarve eraldised iga majandusaasta lõpus. Kui uue 

rahandusaasta on loodud, uus komplekt reguleerimine kanded tehakse õigesti 

kajastada ning koormatised uue rahandusaasta. Need kanded tagada 
ostutellimuste nõuetekohaselt esindatud aastalõpu.  

Hankijaarvete paindlik 
reeglite loomine 

Ärireeglite hankija arvete puhul, mis on nüüd paindlikumad. Saate oma 

äritegevuse eeskirjade täitmise üle kõik tegutsevad juriidilised isikud, kuid 

võimaldab siiski lokaalseid muud kriteeriumid, nagu näiteks riik/piirkond ja valuuta 
alusel. 

Kohandada makse arve rida 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Saate reguleerida arvutatud makse kohta arve rida enne sisestamist. 

Integreerida makse kalendri 

kontrolli õigeaegselt maksete 

 

(Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Uusi makse kalendri funktsioone Müügireskontro ja kontode makstakse alade 

asendab sarnane funktsioon, mis oli varem saadaval ainult teatud 

riikides/regioonides. Nõuetekohaselt eeskirjad koos kuupäevade, makse kalender 

võimaldab ettevõtetel määrata äri päeva lisapuhkust riikide ja piirkondade riigi ja 

maakonna tasandil; või mis tahes muul eesmärgil, näiteks pangandus päeva. 

Eesmärk on tagada, et tähtajad tarnija ja kliendi arvetele maksete pole seatud 

tööpäeva. Kui makse on tingitud äri päeval, uus tähtaeg kontrolli liigub kuupäeva 

lähima tööpäeva enne või pärast kuupäeva, valitud suvandid põhinevad. Samuti 

võite kasutada ka tähtaeg kuupäev, tagada et ajapikenduse perioodi arvutamisel 

intressi ja tasude lähim tööpäev algab maksete tasumise kalender koos kontrolli. 

Funktsioonid, näiteks saab suurendada tähtaja ja makse kuupäeva kontrolli 

Ostureskontro, mis tahes ootamatute intressi või teenustasude hankijale maksete 

hilinemise vältimiseks ja teha makse töötlemise lihtsam, sest otse kuupäevad on 
alati töötlemise päeval. 
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Müügireskontro 

Kontode saadaolevad funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Pangaülekande jaluse 

teave on trükitud eraldi 
lehele 

Kuus aruandeid, mis võib olla varieeruv jaluse teabe nüüd saate kaasata jaluse 

teabe eraldi lehele. Need aruanded sisaldama kliendi kontoväljavõte - väline, Kliendi 
märgukiri, kliendi viivisearve, vabas vormis arve, kliendi arve ja projekti arve. 

Krediitkaart töötlemine 
lisaseadmed 

Krediitkaardi terminoloogia on muutunud tööstuse standardeid järgida. Microsoft 

Dynamics AX-i 2009, võiks preauthorize endale antud summa krediitkaardi ja 

seejärel lubada tal koguda makse. Nüüd, mõiste „lubab” kasutatakse summa 
reserveerimise ja „lüüa” kasutatakse makse koguda. 

Krediitkaardi töötlemise kaasatakse järgmisi täiustusi: 

 Saate oma makseteenuse pakkuja toetab kehtiva valuuta. 

 Toetusi võib töödelda kreeditarvete jaoks. 

 Load (varem tuntud kui preauthorizations) tekivad automaatselt tellimuse 
ülejäänud summa osalise lähetuse töötlemist. 

 Kinnitada saab kaardi kontrollimine väärtus (CVV). 

 Aadressi kontrollimine on nüüd toetatud. Andmete toetatakse taseme 

(päises) ja tase-3 (rea). 

 Võite müügitellimuse, mis sisaldab krediitkaarti, ilma krediitkaardi numbri 
salvestamiseks Microsoft Dynamics AX-i töödelda. 

 Saate saata käibemaksukoodide, kliendi käibemaksugruppide ja kauba 
käibemaksugruppide rakenduse veebi teenuse abil. 

Mitme kliendi arve 
vormingud Prindihaldus 

Nüüd saate määrata vormi printimine juhtimise seadistamine kliendiarvete 

erinevates vormides. Näiteks saate ühest vormingust suurema osa oma klientidele, 

kuid kohandatud vormingu kindla kliendi jaoks. Kohandatud aruande vorm peab 

arendaja poolt loodud ja lisatud AOT-s enne, kui see on saadaval valik Prindi 
haldamise seadistus vormi. 

Hallata kogud ja kogumise 
agendid 

Krediidi- ja kogumise juhtide saate hallata kogud ja kogumise agendid keskne uue 

vaate. Kogumise agendid alustada kogumise protsessi klientide nimekirjad, mis on 

loodud kasutades eelnevalt määratletud kriteeriumidele. Kogumise agendid saate 

kasutada vormi kogude korraldamiseks tööga seotud konkreetse kliendi 

nõuetekohasus mõõdetavad tulemused. Samuti saate jälgida tegevusi, näiteks 

helistamist, saates e-posti kirjavahetus ja mahakandmise tehingute ja hallata rühma 
seotud toiminguid, määrates neile juhul. 

Saate määratleda 
tõhustatud Viivisearvutuste 

Laiendatud võimalused intressi arvutamise teile paindlikkust käsitleda 

intressimakseid, mis on unikaalne oma organisatsiooni. Suuremat huvi vormi abil 

saate määratleda konkreetse kui kogumise huvi ja intressi erinevaid stsenaariume, 

mis tekib organisatsioonis kasutatavaid arvutusi. Varasemates versioonides, võiks 

ainult lihtne-päevas või kuus sagedusega kindlaksmääratud protsendimäära valemi 

abil arvutatud intress. Lisaks saamatajäänud intressid ja intressi maksed kaardid, 

saate viivise arvutamine aluseks kas protsent või summa. Vahekaardil vahemikud, 

võite saada huvi protsendimäärade või summade, määratledes need väärtused 

kasvava hulga päeva, kuu või Summaintervallide. Näiteks võib nõuda intressi 

summa USD 5,00 iga 15 päeva, viis protsenti iga kolme kuu tagant või iga 
USD 1000.00 arve jääksumma kaks protsenti. 

Luua erinevate huvide 

jaoks erinevaid 
kuupäevavahemikke. 

Saate luua huvi kood vahemikud, mis on määratud kuupäevavahemikus. Samuti 

saate määratleda muutused huvi atribuute, nagu hilisemale kuupäevale päevade 

ajapikendust, summa, pearaamatukonto või arvutamise meetod. See tagab õige 

hulk huvi atribuute kasutatakse tehingute pealt tuleb tasuda intressi. Saab vaadata 
ka ajalooline teave huvi atribuute, sealhulgas ajakava. 
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Kontode saadaolevad funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Õige vabas vormis arveid, 

pärast seda, kui nad on 
olnud lähetatud 

Saab kiiresti korrigeerida konteeritud arved, vabas vormis arve ajalugu läbi ja auditi 
vabas vormis arve parandus ajalugu. 

Saate valida arve ridade 
arveldamiseks 

Sisestage kliendi maksed vorm või kliendi avatud kannete redigeerimise vormi 

kasutamisel saate nüüd rakendada kliendi makse valitud arve ridadel. Saate uue 

märgi Arve ridade vormil valida üksikuid ridu arveldamiseks ja kohandada neid ridu 

arveldussummat. Samuti saate vaadata ajalugu väljakujunenud rea summade uuel 

vahekaardil Read vormil kliendi arveldus. Need funktsioonid on sisse lülitatud, 
märkige ruut kontosid vormi Müügireskontro parameetrid vahekaardil tasakaalustus. 

Põhineb üksikute tehingute 

jaoks määratud tingimustel 
viivist arvutada 

Huvide koodi, mis on määratud sisestusreegli, mis on seotud üksikute kannete abil 

saab arvutada huvi tehingute puhul. Huvi pearaamatukontode ja vastav nihe või 

raamatupidamise koondaruanne, saadakse ka sisestusreegli, mis on seotud üksikute 
tehingute viivisearve sisestamisel. 

Kiiresti vaadata kliendi 

arve üksikasjad ja uus 
viivisearvete loomine 

Kui hotelli küsida oma viimase arve kogusummad ja intressimakseid, leiad nüüd 

seda teavet ühes kohas, selle asemel et vaadata mitmes vormis. Kliendi avatud 

arvete nimekirja lehe abil saate vaadata klientide, sealhulgas tehtud maksete 

kogusumma ja konteeritud ja konteerimata oluline arve üksikasjad. Võite klõpsata 

nuppe intressi arvutamiseks ja uus viivisearve viivist arvutada ja luua uus 

viivisearvete kliendi või arve. Võite ka klõpsata arve, tehingute, maksed, 
viivisearvete ja märgukirjade nuppe vaadata kande dokumentide originaalid. 

Vaadata, printida või 

arvete või hulga arveid 

saada tasuta vormis arvete 
loendi lehel 

Saate vaadata, printida või arvete või sõprade arvete või nende arvete saatmine 

tasuta vormis arvete loendi lehel. Selle funktsiooni abil saate konsolideerida arve  

e-posti partiisid, mis võib vähendada e-posti kulud. Saate valida arve kuupäeva, 
tähtaja või konto numbri arve arved. 

Luua korduvate arvete 
klientidele 

Saate luua, luua ja luua korduv vabas vormis arveid klientidele. 

Saate valida mitu 

ülesanded-aadressi kliendi 
toetused 

Saate ülesanded mitu aadressi klientidele nii, et toetusi saavad saata aadress, mis 
erineb peamise kliendi aadress. 

Uute väljade kogus ja 

ühiku hinna kohta vabas 
vormis arve rida 

Vabas vormis arve rea arve summa määramiseks saate kasutada uute väljade kogus 

ja ühiku hind. Nendes valdkondades võimaldavad kasutada ühe arve rea arve kliente 
rohkem kui ühel korral on lõhkeaine erikulu. 

Saate määrata, kuidas 

deebet on prioriteediks 

kontode Müügireskontro 
lahendamise ajal 

Nüüd saate määrata tellimuse, kus tehingutega seotud arveldamine toimub mooduli 

Müügireskontro. Kasutate uut parameetrit, tähtsustada arveldus deebet kandetüübi 

alusel. Saate luua tellitud loetelu kandetüübid, mis määratleb lahendamise 

prioriteedid konkreetsete kandeid pole valitud. Kui valite tasakaalustatavad kanded, 

võite klõpsata nupu märgi tehingute, sisestage kliendi maksed ja avatud kannete 

redigeerimise vormi automaatselt valida rahastamisallikaid, et lihtsalt neid näha ja 
teha mis tahes muudatusi, enne kui nad arveldatud. 

Kasutada prindihalduse 
Müügireskontro aruannete 

Prindi paisutatud juhtimise funktsioone saate kasutada kliendi konto väljavõtet, 
märgukirjamärkused ja viivisearvete loomisel. 

Teha kohandusi loobuda, 

taastada või tühistada 

viivisearvete, huvi 
tehingute või tasu 

Võite loobuda viivisearvete või huvi tehingute või tasud, mis on osa viivisearvete, kui 

te teete muudatusi mis on kliendi võlgnevus. Loobuda tasud on andeks, ja summad 

on pööratud sama tulude kontodele. Vajaduse korral te saate hiljem taastada 

loobuda intressi või teenustasude nii, et summad on nõuetekohaselt uuesti. Saate 

tühistada loobuda viivisearvete või tehingud, mis eemaldab need summad konto 
saldode nii, et huvi kohta leiate lisateavet teemast tehingute intress. 

Täiustatud lahendamise 
prioriteet Valikud 

Saate lubada lahendamise prioriteet deebeti tüüp, kande summa ja Skonto kuupäev 

või tähtaeg, ja määrata sortimisjärjekorra, vajaduse korral. Kasutaja saab siis 

kindlaks teha, milliseid makse tuleb tasuda esimese kui makse on laekunud. Lisaks 

võib kasutada ainult kindlaksmääratud järjekorras märgistamiseks tasakaalustatavad 
kanded ja automaatne tasakaalustus jätta nimetatud märgistamise korra mõju. 
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Kontode saadaolevad funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Parandada vabas vormis 

arve vormi loomiseks 

ja postitus vabas 
vormis arved 

Vabas vormis arvete loomist ja sisestamist vorm on lihtsam mõista ja kasutada. Kõik 

tegevused on viidud tegevuse paani ja kuvatakse vahekaartidel baasil nii, et pääsete 
sageli kasutatavatele funktsioonidele ja edasiste ülesannete nupu klõpsamisega. 

Parandatud arvete algse 
arve teabe lisamine 

Saate lisada algse arve number ja korrigeerimise põhjus parandatud vabas 
vormis arve. 

Luua erinevate huvide 

jaoks erinevaid 
kuupäevavahemikke. 

Saate luua huvi kood vahemikud, mis on määratud kuupäevavahemikus. Samuti 

saate määratleda muutused huvi atribuute, nagu hilisemale kuupäevale päevade 

ajapikendust, summa, pearaamatukonto või arvutamise meetod. See tagab õige 

hulk huvi atribuute kasutatakse tehingute pealt tuleb tasuda intressi. Saab vaadata 
ka ajalooline teave huvi atribuute, sealhulgas ajakava. 

Registreerida maksude 

vabas vormis arve ridadel 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Selle funktsiooniga saab lisada vabas vormis arve ridadele veo- ja muude maksude 

ja mõõtmed ja pearaamatu ridadele lisakulude jaotamiseks. 

Inimressursid 

Inimressursside funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Millega lõpetatakse 
töötajate 

Saate hõlpsasti muuta näidata töölepingu lõpetamisel töötaja töösuhte ja saate 
määrata viimase kuupäeva, mil töötaja oli tööle võetud ja lõplik maksma kuupäevad. 

Jälgida ja hallata tööga 

seotud vigastuste ja 
haiguste intsidentide 

Saate jälgida ja hallata tööga seotud vigastuste, õnnetuste ja intsidentide haigus. 

Töötajate, seisukohad ja 

taotlejate jaoks 
numbriseeriaid 

Numbriseeria koodid saate seadistada töötajate, positsioone ning taotlejad. 

Ülalpeetavate ja saajate 

nimekirja 

Saate säilitada järgnevusi ja abisaajate loetelu. 

Töötajate palkamine Teave, mis on kantud taotleja kirje abil saate luua kergemini töötaja kirje.  

Juurdepääsu 

ettevõtteportaali töötaja 
eesmärgid 

Töötajate ja juhtide saate luua ja hallata töötaja eesmärke. Näiteks saate nad luua 

uued eesmärgid, Uuenda olekut, eesmärke ja tegevusi, mis on seotud nende 
eesmärkide ja sisestada märkusi. 

Kasu seadistamine Teil on rohkem paindlikkust ja töötajate hüvitised, nagu näiteks tervise või 

investeeringute kasu. Saate luua ja määrata töötajate praeguse ja tulevase kasu 
kohandatud kavasid ja laovarude tase. 

Töötajate üleminek ühest 
kohast teise 

Varem oli vaja uuendada mitu vormi, kui töötaja ametikohti organisatsioonis. Nüüd 

saate kasutada töötajate üleandmisplank üleandmine seotud teabe salvestamiseks, 
kui töötaja läheb üle teise. 

Küsimustiku 

konfiguratsiooni peamised 
uuendused 

Küsimustik I ja II konfiguratsioonivõtmete pole enam saadaval. Küsimustiku 
funktsioon on saadaval, kui põhilised konfiguratsioonivõti. 

Saate luua ja hallata 
meeskonnad inimesi 

Nüüd saate luua ja hallata meeskonnad inimesi, kes teevad tööd teha koos Microsoft 

Dynamics AX-i. Need inimesed võivad olla Microsoft Dynamics AX-i kasutajate, töötajate, 

töövõtjad, hankijate, klientide või kontaktid. Võistkonda võib sisaldada erinevates 
kohtades ja üksustega, näiteks organisatsioonid, juriidiliste isikute ja osakonnad. 
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Inimressursside funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Taotleja loendi lehel Uue loendi leht, loetletakse taotlejad on olemas, nii et saate kiiresti otsida ja taotleja 
arvestust. 

Kasu ja registreerimiste 
loend 

Uue loendi lehel abil saate vaadata, milliseid töötajate õpib konkreetset kasu. Samuti 
saate loendit filtreerida ja eksportida Microsoft Exceli edasiseks analüüsiks. 

Mass kasu registreerimine Te saate registreeruda mitu töötajate kasuks, samal ajal. 

Jälgida töötaja 
sertifitseerimise expirations 

Loo individuaalne või partii aruande kinnitamine, mis on lähedal tähtaja möödumine 
või mis on juba möödunud. 

Suuremat kasu saajate ja 
ülalpeetavate seadistamine 

Saate määrata kasu järgnevusi ja abisaajatele põhineb teie organisatsiooni 

abikõlblikkuse eeskirjadele. Isiklikud kontaktid vorm on ka täiendavaid välju saate 
lisada rohkem teavet ülalpeetavate isikute ja hüvitisesaajate. 

Pardal töötajate taotluse 
andmed 

Nüüd saate luua töötaja kirje, kasutades teavet, mis on kantud taotleja kirje. 

Anonüümne küsimustikud Nüüd saate luua küsimustiku, kus kasutajad saavad vastata küsimustele 
anonüümselt. 

Eelarve täidetud või 

vabade ametikohtade 

loomine 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Saate tuvastada, palk ja hüvitised igas asendis. Samuti saate luua eelarve summad 

eelarve tsükkel, konto ja dimensiooni ja eelarve planeerimise tööriist teie andmete 

importimiseks. Täidate need muudatused ajutiselt keskkonnas ilma mõjutab teie live 

andmed, või saate teha muudatusi otse oma live andmed, kui nad muutuvad 

aktiivseks kohe. 

Töötaja haridus 

enhancments 

 

(Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Saate sisestada täiendavat töötaja hariduse üksikasjalikult ning haridus vorm. 

Täidetud teatud saate sisestada täidetud krediidi ning krediidi alusel, poolaasta või 

kvartal. Teatud edusamme, saate sisestada saadud krediidi ja vajalik krediiti. Samuti 

saate sisestada mis tahes täiendavad märkused, mis on seotud töötaja haridus, 

samuti teise tähelepanu, orminor, nagu näiteks äri- või majandus. Seda teavet saab 

vaadata ja sisestada töötaja poolt osutatud teenuste saidi ja esineda ka töötaja ja 
taotleja CV aruannete. 

Saate nõuda taotleja ja 

töötajate läbi tegema 

teatud testid, saada ja 

teatud ametikohtadel 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Katsed luua, luua Minimaalsed katsenõuded Keskmine ja seadistada kordumise 

üksikasjad. Saate nõuda läbib katse keskmine töötajate õigus saada ja jääda. Kui 

olete loonud test, saate määrata see töö malli, töökoha või töötaja. Pärast seda, kui 

nad on määratud, saab kõik katsed jälgida töötaja tasemel. 

Kopeeri olemasolevate 

positsioonide, 

massuuendamine 

seisukohad ja plokk 

positsiooni ülesanded 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Saate luua ühe või mitu positsioonide kopeerida olemasoleva positsiooni. Saate 

värskendada korraga mitu positsioonide ja vältida määratud töötajate kustutamata 

neid seisukohti. 

Mitme hüvitise 

elektrivõrgule samal ajal 

kindlaksmääratud hüvitiste 

plaanide väärtusi 

korrigeerida 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Ühe veeru või hüvitise ruudustiku ridu saate rakendada protsendi või kindla summa 

korrigeerimine. Näiteks saate rakendada kõik koordinaatvõrgu read, 1% langus 

eelkõige samm kava või 15.00 kõik tunni töötajatele, kes sama struktuuri hüvitise 

vähendamine 3% võrra. Lisaks saate vaadata enne salvestamist neid väärtusi ja 

tagasi varasemad väärtused, kui koordinaatvõrk on täpne. 
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Inimressursside funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Kasutada meetmete 

menetluse vabatahtlik 

töövooga, koguda andmeid 

ja hõlpsalt jälgida ajalugu 

kui positsioonid on luua ja 

redigeerida 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Saate nõuda, et oma töötajate abil tegevuse käigus saate luua ja redigeerida 

positsiooni, nii, et saate jälgida seisukoht tegevust. Võib nõuda ka seisukoha 

täiendusi ja muudatusi minna läbi protsessi. 

Personali juhi rollikeskus 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

See roll keskus on täiustatud Staffing juht, nagu Keskmine päeva osakond, töö 

taotluse allikad ja rakendusi, mis iga avatud värbamine projekt on saanud tööle 

kõige olulisema teabe andmiseks. 

Abikõlblikkuse eeskirjad 

annavad rohkem kontrolli 

ja vähem vigu kui töötajate 

kasu üles 

 

(Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Töötaja kasu võib hõlmata kõike alates mobiiltelefon kava meditsiiniline kindlustus ja 

investeeringute kava. Kasu võib olla saadaval kõigile töötajatele. Muud kasu võib olla 

saadaval ainult täistööajaga töötajate või töötajate teatud kindlas kohas.  

 

Microsoft Dynamics AX-i poliitika raamistik ühise struktuuri ja funktsiooni komplekt, 

mis võimaldab kasutajatel määratleda ärireeglite, mis aitavad ettevõtte protsesside 

ja jõustada üldises äristrateegias. Kasutajatele saate nüüd kasutada võimalusi 

poliitilise raamistiku loomiseks määratleda ja kasutada abikõlblikkuse eeskirjad iga 
ettevõtte poolt välja pakutud töötajate kasuks. 

Personalijuhi rollikeskus 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

See roll keskus on täiustatud pakkuda kõige olulisem teave personalijuht, nagu 

asukohateabe hierarhia, aktiivseid töötajaid osakond, ja kahju ja haiguse juhtumitest 

kuu ja aasta. 

Koolitus- ja arendusjuhi 

rollikeskus 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

See roll keskus on täiustatud ning koolitus-ja arendusjuht, nagu avatud kursused ja 

kui palju töötajaid on võtnud konkreetse kursuse Viimane asjakohase teabe. 

Lisaseadmete kasu 

seadistamine ja kasu 

nimekirja lehele 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Saate luua uusi tulusid ja säilitada kasu versioonid on kasu nimekirja lehele, mitte 

sel on Plaani seadistamine vorm. 

Töötaja andmete 

importimiseks 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Saate importida põhilisi töötaja teave, nagu nimi, aadress, töötajate arv, e-posti 

aadress ja pealkiri. 

Saate nõuda taotleja ja 

töötajate või edastada 

määratud piletid 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Saate nõuda taotlejate ja töötajate või läbida arsti ja narkootikumide piletid, mis on 

seotud eelkõige töö. Saate seadistada kordusteavet piletid, mis kordub eelnevalt 

kindlaksmääratud ajakava, nagu igal aastal või kord kahe aasta jooksul. 
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Müük ja turundus 

Müük ja turundus 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Juhtumikorraldamise 
ettevõtteportaalis 

Ettevõtteportaali Juhtumikorraldamise saate praeguse juhtudel loendit ja luua uut 

juhtu. Pääsete juhul teavet, mida vajate, kas te olete ettevõtte töötaja või ettevõtte 
väline töötaja. 

Seostada mitmel aastal 

samasse organisatsiooni 
kontaktid 

Laiendada oma võrku ja saada uusi kliente ja hankijaid, saate nüüd kontaktid mitme 
osapoolega, sama organisatsiooni seostada. 

Teabebaasi artiklite ja 
kohtuasjade haldamise 

Juhtumikorraldamise lisamist saate luua teabebaasi artiklite ja mis oli varem tuntud 

kui entsüklopeedias. Need teabebaasi artiklite aitab kliendi turundustöötajate 

konkreetsetel juhtudel lahendada. Juurdepääs dokumentidele, linke ja muud teavet 

saate loogiliselt jaotatud kogunenud organisatsiooniliste teadmiste ettevõtte liiki 

kohtuasjade käsitlemisel. Artikleid saab ka kohal või viskas näidata, kui väärtuslik 
teave on aidata kasutajatel kiiresti leida kõige levinum probleem. 

Microsoft Dynamics AX-i 

klient kohtuasjade 
haldamise 

Kohtuasjade haldamise abil saate jälgida juhtumeid, mis on esitatud külastajad 

lahendada probleeme, vastata küsimustele, või Asenda ostetud kaubad. Saate luua, 
määrata, kavandada, lahendada, jälgida, ja analüüsida juhtudel. 

Aadressiraamatu 
värskendamine 

Aadressiraamatu värskendamine sisaldab täiustatud kontaktide sünkroonimine 
Microsoft Outlooki.  

Nüüd saate määratleda mitu eesmärgil mitu aadressi. 

Update nimi, isiku poole, 
mille 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Saate värskendada osapoole kirje isiku kirje vorm või isiku kirje vormil rolli nimi. 
Näiteks võiks uuendada kas kliendi nimi on poole vormi või Kliendi vorm. 

Müügi ja turunduse roll 

keskused ja aruandluse 
teave uuendused 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2, on uuendatud müügi ja turunduse roll keskused 

pakkuda rohkem õigeaegsed ja asjakohased andmed, mis on seotud kasutaja rolli 
ja organisatsiooni. Lisaks on lisatud uus müügi- ja kuup. 

Update, lahtiselt, määratud 

aadressiraamatu poole 
kirjete loend 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Pool kirjed, mis on määratud aadressiraamatu loendist uuendamisel saate 
värskendada kirjete loend rühmana, mitte üht kirjet korraga. 

Müügivihje või 

müügivõimaluse kirje luua 

kampaania või kõneloendi 
nimekirja eesmärk rekord 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Müügivihje või müügivõimaluse kirje saate luua otse kirjete loendi kampaania või 

kõneloendi loetelu. Kampaania ja kõneloendi nimekirja teavet, mis on seotud uue 
müügivihje või müügivõimaluse kirje lisatakse automaatselt uus kirje. 

Juhul on tagatud juhul 
kategooria 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Võite anda selle õiguse vaadata ja värskendada juhtumite puhul kategooria liigi ja 
kasutaja turberolli. 
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Vastavuse ja sisekontrollid 

Täitmise ning sisekontrolli funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Andmed on olemas, et 

aidata teil vähendada oma 
ökoloogilist jalajälge 

On andmed, mis keskkonna armatuurlaud pakub, saab näidata oma organisatsioon 

oma ökoloogilist jalajälge. Armatuurlaua kaasatud uute funktsioonidega saab firma 
sõnastada nüüd võimalusi, kuidas vähendada oma ökoloogilist jalajälge. 

Sisestage aine voolu teave 
Enterprise Portal 

Nüüd saate sisestada sisu käsitlevad andmed Enterprise Portal, mis parandab 

juurdepääsu kogu organisatsioonis, mis aitavad teil paremini mõista ja hinnata oma 

organisatsiooni ökoloogilist jalajälge ja leida võimalusi, kuidas vähendada seda 
jalajälg. 

Oja jäätmehooldus Keskkonnasäästlikkuse armatuurlaua aitab teil ja teie organisatsioonil jälgida, jälgida 

ja aru oma mõju keskkonnale. Firma saab aru ka omandamine ja nende ainete 

kaudu aruandluse raamistikega, nagu globaalse aruandluse algatus (GRI) ja 
kasvuhoonegaaside gaasi protokolli (KHG) heitkoguste. 

Funktsioon uuendused on 

tehtud 

keskkonnasäästlikkuse 
armatuurlauale 

Tehtud keskkonnale parem kogemus võimaldavad kasutada rohkem funktsioone, 
ning võimaldab paremini keskkonnajuhtimissüsteemi. 

Aine voo ja võti 

andmekogumite graafilisi 
vaateid 

Protsessi voolu kaarti saab aine voogude ja muude andmete graafilisel kujul 
vaadata. 
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Reisimine ja kulud 

Reisi-ja kulu 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Kulude juhtimise ja 

projektide vahel Tihedam 
integratsioon 

Nüüd saate filtreerida projekti, kategooria või töötaja kinnitamise, saate seadistada 

vaike dimensioone ja eelarve kulude juhtimine projektide puhul. Lisaks on kulude 
kandmise optimeeritud projekti kulud. 

Töövoo lisamist kulude 
aruande sisestamine 

Nüüd saate konteerida kuluaruannete kulude aruande töövoo protsessi osana. 

Kulude eelarve kontrolli Saab nüüd on parem kontroll eelarve järelevalvet ja kontrolli tegelikest kulutustest. 

Kuluaruannete laekumiste 
haldamine 

Sest ettevõtjate organisatsioonid ei pea maksma makse seaduslike reisi- ja 

meelelahutuskulud mõnes riigis/regioonis, peab õigustatud kirje loonud ja õige 

maksuhaldurile esitada. Laekumised juhtimine pakub kasutajatele nii, et esitada 
tehingu saamise andmeid esitatud kulude aruande. 

3. Taseme andmete 
suurem kuluaruannete 

Täpsemalt saab kontrollida ja jälgida ettevõtte raha, mis kulutatakse töötajate poolt. 

3. Taseme andmeid nõuab töötajate täiendavat teavet nende kulude eest, mis nad 

tekivad, kui nad reisivad töö. See teave võib näidata, kuna poliitika on rikutud ja kui 
töötajad on enammakstud. 

Käibemaks (VAT) 
taastamine 

Teatud kindlate riikide/regioonide seotud kulude arvelt kaetavad käibemaks (VAT). 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, võib arvutada ja maksude osa käibemaksu kood 

konfiguratsiooni abil taastada. Nüüd saate arvutada käibemaksu ja võib isegi rohkem 
raha tagasi. 

Reisi- ja kulude 
määratlemiseks 

Level 2 ja Level 3 andmete abil saab sõidu- ja üksikasjalikumad põhimõtted ning 
luua ka täpsemat reisieelseid poliitika. 

Kulude aruande töövoog on 
nüüd integreeritud töövoog 

Töövoo raames on integreeritud kulu tõlkehalduse töövoogu, rida tasemel ülevaadet 
kuluaruannete alusel. See integratsioon võimaldab tõhusamalt kohandamine. 

Krediitkaardi vaidlusi 
kulude aruande 

Kui sobitada kulude aruande, mis sisaldab krediitkaardi tehing tegelikkusele 

mittevastavaid andmeid, saate luua ja esitada vaidluse tehingu. Siiski võib nende 

vaidluste lahendamiseks esitada ainult krediitkaardi firma, mitte kaupmees, kus 
tehing tehti. 

Kulude juhtimise töövood Tööd kauba järjekorrad kulude juhtimise töövoogude loomine Kuluaruanded on 

võimalik suunata kasutajad järjekorda ja kasutaja seda järjekorda on võimalik täita 
kuluaruande, näiteks sissetulekute lisatud ülesanded. 
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Projekti arvestus 

Projekti raamatupidamise funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Ostu vormide projekti 
eelarve oleku kuvamine 

Nüüd saate kuvada projekti eelarve staatus Ostu nõudelehe vormid, ostu tellimuse 

vorm ja hankija arve vormid. See on lihtne jälgida projektide jaoks saadaval 

eelarvest, ja toetab ka eelarve kontrolli ja hindamise kavandatavate ostude 
juhtimine läbi või töövoo kinnitamise käigus. 

Projekti raamatupidamise 
kuubi muudatused 

Projekti kuubi vaatenurgast, jättes väljad, mis on seotud meetmete ja atribuudid on 

eemaldatud mitu tahetakse välja. Need muutused muudaks kuubikute ja säilitada 
lihtsamaks ja vähem tõenäoliselt negatiivselt mõjutada muudatused. 

Nüüd saate projekti lepingu 

ID numbrid automaatselt 
määratud 

Juriidilistel isikutel on nüüd võimalus, et projekti lepingu ID numbrid automaatselt 

määratud numbriseeria kaudu uue lepingu projekti loomisel projekti lepingute 
vormis. 

Seosta iga müügitellimuse, 

ostutellimuse või 

teenustega seotud 
dokumendi projekti 

Saate määrata projekti ID-d, müügitellimuse, ostutellimuse, teenuse osutamise 

lepingut, teenuse tellimine või abonement. Varem seda tüüpi dokumendid võivad 

olla seotud projekti ID-d ainult siis, kui nad olid loodud projekti juhtimine ja 
raamatupidamine. 

Projektide haldamisega Saate sisestada ja jälgida toetuste ja määratleda suhted uute või olemasolevate 

projektide ja projekti lepingud. Anda teavet talletatakse keskses asukohas projekti, 

nii, et te saate kiiresti ja hõlpsasti leida teavet, mida vajate esitamise ja 
informatiivsel eesmärgil. 

Hindab hankija arvete 
vastu projekti eelarved 

Nüüd saate hankijate arvete tuleb hinnata projekti eelarved. 

Projektide eelarve 

funktsiooni täiustused 

Projekti eelarve võimalused on tõstnud järgmiselt: 

 Projekti eelarve on nüüd võimalik tegevuse tasandil. 

 Esialgse projekti eelarves saab luua määratleda eri tasanditel eelarve 
projekti hierarhia. 

 Algne eelarve saab esitada ülevaatamiseks ja heakskiitmiseks. 

 Esialgse projekti eelarves saab jaotada pikka aega. 

 Projekti eelarve muudatusi saab luua, muuta eelarve projekti hierarhia 
eri tasanditel. 

 Eelarve muudatused esitada ülevaatamiseks ja heakskiitmiseks. 

 Eelarve muutmise kinnitamine tekitab kohest muutust projekti 
kogueelarvet. 

 Ajalugu või kontrolljälge, kavandatud, heakskiidetud ja tagasilükatud 
muudatused on ülevaatamiseks saadaval. 

 Projekti tasakaalu uurimine ja projekti majandusliku seisundi aruandes 
üksikasjaliku ülevaate projekti eelarvest. 

 Projekti eelarve muutmise võib jaotada aega. 

Projekti integratsiooni 

Microsoft Project Serveri 
lisaseadmed 

Projektijuhtide juba planeerida ja hallata projekti tegevuste ja ressursside abil 

Microsoft Project Server, ja nad saab sünkroonida tegevuse kulude ja tulude 
Microsoft Dynamics AX-i toetada täiendavate andmete analüüs. 

Lisaseadmed toetada ressursside määrangud ja Microsoft Project Server 2010 
projekti hierarhia sünkroonimine. 

Lisaks kohandatud koodi võimaldab Microsoft Dynamics AX-i kohandatud välju saab 
integreerida Microsoft Project Serveri tabeli tasandil. 
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Projekti raamatupidamise funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Parendusprojektid jaoks 

kaubakulude ridade jaoks 

ostutellimuste, 
müügitellimuste, ja arved 

Kaubakulude ostutellimuste, müügitellimuste ja arve ridadel on nüüd tunnustatud 

projekti. Pearaamatu konto ja maksu sisestamistüüp on saadud esmane rea summa. 

Lisaks mis tahes maksud kauba kulud on kajastatud kulu konto. Kauba kulud ja 
sellega seotud makse kirjendatakse ka projekti kulukohustuste ja eelarve. 

Täiustused ajatabelite 
projekti 

Tuginedes praegust toetust projekti ajatabelite, vormid ja lehti, mida kasutatakse 

nüüd Ajatabeli seotud ülesandeid pakkuda rohkem kasutajasõbralik kogemus. 

Ajatabeli rida tasemel kinnitused nüüd kasutada ridade töövoo raames toetust 

kooskõla muude ülesannetega. Kommentaarid ja perioodi algus- ja lõppkuupäevad 

kasutatakse nii on ka muutunud. Lisaks sisaldab Ajatabeli toetust ettevõtteportaali 
võime hallata lemmikuid ja kiiresti luua uue Ajatabel eelmise Ajatabel või Lemmikud. 

Eelarve programmi Project 
täiustused 

Olulist paranemist projekti eelarvestamise lihtsustada projektide finantsjuhtimine. 
Uus eelarve kontrolli meetodi abil saate teha järgmist: 

 Projekti eelarve summad fiskaalperioodi ja eelarveaasta jooksul eraldada. 

 Vaadata eelarve. 

 Kontrolli, kas eelarve on kinnitatud ning kas tehingutest, mis ületavad 
eelarve tasakaal kasutaja hoiatuse lubatud või blokeeritud. 

 Laiendada toime maksab osta ostutellimused. 

 Kohaldatakse eelarve kontrolli kõigi projekti tehingute, sh tulu, osta 
ostutellimused ja ostutellimusi. 

Kanda projekti eelarve 

summad, aasta lõpu 
seisuga 

Kui töötate mitme aasta projekt, aasta lõpus võib kanda mis tahes ülejäänud aastate 
eelarve ja teha vajalikud muudatused on seotud pearaamatu kontodele. 

Mitme rahastamise 
allikas tugi 

Microsoft Dynamics AX-i varasemates versioonides võib arve projekti või lepingu 

projekti kohta ainult üks klient. Nüüd ühe projekti või lepingu projekti rahastamise 

võib jagada mis tahes arv sise- ja pooled, kas koos või ilma rahastamise piirmäärad 

kasumit või mittetulunduslik organisatsioon. Lisaks saavutatakse rahastamise kava, 

seadistage rahastamise piirmäärasid ühe või mitme kategooria, kategooria rühma 
või tehingu liigi klientidele, või kõik kandetüübid. 

Koostöö tööruumid Nüüd saate luua koostöö tööruumid, kus saab kiiresti korraldada ja jagada teavet 

projektide, kampaaniate ja võimalusi. Kuna koostöö tööruumid on ehitatud 

funktsioone Microsoft SharePointi teenuste ja Microsoft Office SharePoint Server, nad 

sisaldavad elemente, näiteks dokumenditeegid, teadaanne loendid, kalendriüksuste, 

ülesannete ja arutelutahvlid. Koostöö tööruumi saate lisada olemasolevate 

projektide, kampaaniate ja võimaluste ja Microsoft Dynamics AX-i suvandid saate 
konfigureerida nii, et neile luuakse automaatselt uus koostöö tööruumid. 

Saate luua ja hallata 
ettevõtteportaali projektide 

Projektijuhid saate luua ja hallata projektide veebipõhist Enterprise Portal. Varem 

aega ja oli saadaval ainult projektiga seotud funktsioon. Veebipõhine abi lihtsam 

töötada eemalt projektijuhid ja vabastab neid tegelema tarkvara installimise, 
uuendamise ja plaastrid. 

Sisestada ja kinnitada 

töötajate ajatabelite 
ettevõtteportaalis 

Kui töötajate saate sisestada tundide Ajatabeli leht sisaldab ettevõtteportaal nad 

töötasid iga päev ühe või mitme projektiga. Lisaks saate projektijuhid vaatama ja 
heaks kiitma töötajate ajatabelite Enterprise Portal. 

Saate sisestada projekti 
algus tasakaalu 

Nüüd saate sisestada uude või olemasolevasse projekti alguses tasakaalu. Alguses 

tasakaalu määrates saate üle kanda projektide Microsoft Dynamics AX-i ilma et see 

mõjutaks pearaamatusse. Näiteks, kui teil on jälgimise projekt mõnes muus 

programmis, kuid salvestamine Microsoft Dynamics AX-i projekti kulud ja tulud, saab 

kanda projekti Microsoft Dynamics AX-i, määrata algus tasakaalu ja seejärel jälgida 
projekti teavet ühes kohas ainult. 
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Projekti raamatupidamise funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Saate sisestada ja jälgida 
infot toetuste kohta 

Saate sisestada ja jälgida toetused ja toetuste ja uute või olemasolevate projektide 

ja projekti lepingute vaheliste seoste määratlemiseks. Anda teave talletatakse 

keskses asukohas projekti, nii, et te saate kiiresti ja hõlpsasti leida teavet, mida 
saab kasutada andmete esitamise ja informeerimise eesmärgil. 

Jälgida projekti tulude 
vabas vormis arve 

Tulu, mis on seotud arved, vabas vormis arve abil saab nüüd jälgida projekti. 

Täiustused, parandused Korrigeerimise võimalused on tõstnud järgmiselt: 

 Arveldatud ja eeldatavat saab reguleerida. Varem ainult need kanded, mis 
oli arve või arvutatud hinnangu võib kohandada. 

 Korrigeerimise kuupäeva saab kasutada projekti kuupäeva kannete asemel 
algse kande kuupäev. 

 Algse kande, selle tühistamist ja asendamist uue kande suhet saab jälgida, 
kaasa arvatud teave, mida kasutaja tehtud kumbki korrigeerimist. 

 Uue korrigeerimine rahavoogude jälgimise funktsiooni, kui kauba kanne, 

mis luuakse ostutellimuse põhjal kohandatakse uue projekti enne tasutakse 
hankijale, peate väravasse „Oodata” ja „Paide” uue projekti. 

Toetus edu arvete, 

hinnangute ja tulu 

kajastamine kui andmete 

rännet teiste ERP 
süsteemid 

Kui migreerite andmed Enterprise Resource Planning (ERP) ühest süsteemist teise, 

üks väljakutse toob olemasolevate andmete hindamise süsteemi nii, et tulu võib 

jätkuvalt tunnustatud fikseeritud hinnaga projektide puhul, mida on juba käimas. 

Kuna tulu kajastamine on lõpetatud protsendi alusel, peab andmeid rännanud nii, 

et nii töö juba lõpetatud (tegelik kulu) ja ülejäänud projekti (hinnanguline kulu 
täitmiseks) töö hulk on kajastatud õigetele kontodele. 

Ka võib olla saadud tehingute mitu aastat, sest mõned fikseeritud hinnaga projektide 

võib ulatuda üle mitme aasta, tegelik kulu kuupäev. Seetõttu on väljakutseks ja ERP 

migratsiooni sisestamine alguses tasakaalu töölehe kanne kindlasummalise ja selle 
õigesti ühendamise hinnangusüsteemi. 

Nende andmete migreerimine probleemide lahendamiseks uut algust tasakaalu ja 

edu arved funktsioonid integreerida olemasoleva hindamise süsteemi toetada tulu 
kajastamine fikseeritud hinnaga projektide puhul. 

Muud projekti funktsioon 
uuendused 

Projekt on ellu viidud mitmed alaealine omadus muudatused: 

 Töötaja ID-välja pole enam vaja Igatunniste kannete projekti, nii, et 

protsessi operatsioonid saab määrata töökeskuste gruppidega, et mitte 
ainult üksikuid töökeskusi. 

 Projekti perioodi tabelites mitmeid viiteid on asendatud finantskalender 
objektid, suhted ja meetoditega. 

 Projekti ID-d kopeerida ostutellimuse, kui ostutellimuse tehti 

kaubavajaduse põhjal võime on taastatud. See funktsioon on vajalik, nii et 

kasutajad saavad vaadata ostutellimusi, mis on seotud projekti täielik 
loetelu. 

Rahastamisallikate projekti 

pearaamatusse 
sisestamiseks 

Kui kasutate mitut rahastamisallikad projekti lepingud, saate konfigureerida 

Pearaamatu sisestamine põhineb rahastamise allikas projekti, projekti gruppi, 

kategooria, kategooriagrupi või kõiki neid võimalusi. Iga sisestustüübi jaoks saate 
projektide ja rahastamise allikad seostada kindlate kontode. 



 

269 

 

UUS, MUUDETUD JA AEGUNUD FUNKTSIOONIDE JAOKS MICROSOFT DYNAMICS AX-I 2012 R2  

Projekti raamatupidamise funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Võimalus määrata projekti 

omahind tõhusaks 

tööjõu määr 

 

(Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 tutvustab toetust milles töötaja omahinna tunni 

projektide tõhusaks tööjõu määr on. Tõhus töö määr määratleb tunnitasu maksma, 

kui töötaja töötab kõik tundi töönädalas. Tõhus töö jooksul omahind määr 

arvutatakse järgmise valemi abil: tõhus tööjõu määr tunni hind * (ühe töötaja 

kalendripäeva töönädala tundide arv / registreeritud tundide arvu nädalas). On 

projekti seadistamine vorm sisaldab nüüd ka tõhus töö kiirus ruut. Kui ruut on 

märgitud, võite selle märgistada töötaja tunni hind on Omahind-tund nagu tõhus 
tööjõu määr. 

Valige väärtus mudel 

hinnangu elimineerimine 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Investeerimisprojektide puhul on ka hinnata vorm, nüüd saate valida soovitud 

kohaldada, kui projekti väärtus on kaotatud põhivara väärtusmudeli. 

Projekti arvesoovitusi ja 

projekti dokumentide 

trükkimine täiustused 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Vaata kõiki arvesoovituste uue projekti arve ettepanekute nimekirja lehele. Jagada 

projekti rahastamise summad rahastamine mitmest allikast. Saate seadistada arve 

prognooside alusel kaks korda nädalas. Saate seadistada printimise igat liiki 

projektide, projekti lepingute, projektipakkumiste, arvesoovitusi ja projektiarvetele. 

Klientidele saadetud dokumentide printimine. 

Parandada toetust projekti 

kalkulatsioonid ja tulu 

kajastamine 

 

(Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX-i varasemates versioonides, projektijuht, kes tahtsid luua 

fikseeritud hinnaga projekt või investeerimisprojekt projekti oli meeles pidada, et 

valida on uus hinnang projekti ruut on osas projekti Create vorm on täielik 

toetus hinnangusüsteemi kaudu ära tunda tulude.  

 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2, projekti luuakse automaatselt, kui projektijuht 

loob fikseeritud hinnaga projekt või investeerimisprojekt. See muutus, kulu malle 

ja perioodi koode saab nüüd määrata projektigruppe asemel neid määratakse igale 

projektile eraldi. See on rohkem levinud praktika kasutada sama kulu malli ja 

hinnang perioodi enamik või kõik fikseeritud hinnaga projektide ja 

investeerimisprojektide toetamiseks. Seda peegeldab ka asjaolu, et muude tulude 
laekumist ja suvandid on loodud projektigruppe. 

Mis võimaldab 

kontsernisisese ressursside 

planeerimine ja UX 

parandamine 

 

(Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Suured täiustused on tehtud projektijuhtimise ja raamatupidamise Add-in (projekti 

III) ressursiajastamise.  

 

Esiteks, uus IC ressursside planeerimise funktsioon võimaldab töötaja ühe juriidilise 

isiku kergesti eraldada projektiga seotud juriidilise isiku. 

 

Järgmine, kaudu parandada toetust projekti personali ja projekti personali oleku 

vaatamise, projektijuhid saab kergemini teostada mitmeid ülesandeid: 

 Leida projekti planeerimise olek. 

 Leia parimaid vahendeid projektide ja tegevusega. 

 Projekte ja tegevusi, sealhulgas võime automaatselt ressursse määrata 

projektide ressursse määrata. 

Projektijuhid saab ka hõlpsasti vaadata loendit, mille ressursid on määratud 

projektile, vabastada ressursse mõne projekti kõik ülesanded ja ressursside, kellele 

projekt on määratud rollimäärangu vaatamiseks. 

 

Pehme-broneering toetust on uuendatud, nii et töötaja pehme viimati tundi ei arvata 

maha töötaja üldist kättesaadavust.  

 

Kui projekt on suletud, on kõik töötaja broneeringute puhul projekti automaatselt välja.  

 

Ka ei ole enam vaja käsitsi lisada vahendeid, mis on määratud projekti kontrollgrupi 

projekti. Kinnitamine, mis võimaldab töötajal projekti Ajatabeli read sisestamiseks, 
seadistatakse automaatselt, kui töötaja on määratud projektile. 
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Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Laiendatud toetus projekti 

eelarve kontrolli ridu 

salvestamisel 

 

(Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Ja on projekti juhtimis- ja raamatupidamistava parameetrid vormi, on sisse 

eelarve dokumendireal salvestada võimalus varem taotlenud ainult eelarve 

dokumendid, ostu ostutellimused ja ostutellimuste, mitte projektitöölehtede budget–

related. Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2, eelarve kontrolli läbiviimise nüüd kui 

tunnitöölehtede, kulu ajakirju, tasu töölehtede ja töölehtede tehakse muudatusi. 

Eelarve kontroll käivitatakse, kui tehakse muudatusi, mis tahes järgmistes 

valdkondades: 

 

 Projekti ID 

 Tegevuse number 

 Kategooria 

 Kande kuupäev 

 Omahind 

 Müügihind 

 Müügivaluuta 

Toote sissetulek ilma 

kaubavajaduse projekti 

kaupade tarbimine 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2012, kui üksus on lisatud ostu tellida projekti 

kaubavajaduse, ees ilma üksust ei saa tarbida ja arve projekti lepingu rahastamise 

allikas kuni seotud hankija arve konteeriti. Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2, 

üksused võib kohe tarbida ja projekti lepingu rahastamise allikas, enne ostutellimuse 

hankija arve on sisestatud, olenemata sellest, kas kaup eelneb ostutellimuse arve. 

Projekti lepingu rahaliste 

vahendite reserveerimine 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Lepingu projekti rahastamise ülemmäära nüüd jälgida tulu, mis on ei ole veel 

postitatud „kohustusi.” See võimaldab rohkem realistlik piirang kontrolli, sest 

kohustused võetakse arvesse samal ajal, kui ülejäänud vabu rahalisi vahendeid piir 

on arvutatud. Kõik algdokumendid, mis on projekti funktsiooni abil on võimalik selle 

jälgimise kohustuste kohta piirmäära. 

Kontrollimine 

Funktsioonide 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Uue aruande tehingute 

võimalike konfliktide 
tuvastamiseks 

Uue aruande, potentsiaalsed konfliktid - lao ja pearaamatu, kinnitab kas kanded 

varude juhtimise ja pearaamatu mängu ja Ostureskontro, Müügireskontro, tootmine 

infohalduse ja varude parameetrite seadistused. Aruande saab vaadata mis tahes 

tehinguid, mis rikuvad ühte või mitut reeglit. Iga rikkumise puhul soovitatakse 
parandusmeetmete võtmist. 

Aruande raames 

konfigureerimiseks 

kaubavaru väärtuse 
aruanded 

Aruannete jälgida liikumist varude või varude ja pearaamatu vastavusse viia, nüüd 
saate konfigureeritud ja salvestada. 

Aruanded on loodud uus aruanne raamistikku, mis saate salvestada kogum 

ainulaadse aruande koosseisus. Pärast aruande konfiguratsiooni on loodud, saab 
käivitada aruande ilma täiendavaid konfiguratsiooni.  

Aruandeid saab konfigureeritud järgmistel eesmärkidel: 

 Sisemine audit – kuvatakse aruandes varude väärtus füüsiline kogus, 
rahaline koguse ja väärtuse. 

 Väline audit – kuvatakse aruandes varude maksumus, kogus ja väärtus, 
materiaalsed ja finantsnäitajad väärtuste vahet. 

 Aruanne kuvatakse sobitamisel pearaamatuga – praeguse WIP varudes, 
sealhulgas ressursside tüüpi materjali, tööjõu ja kaudsed kulud. 
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Varude ja laohaldus 

Varude haldamise funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Uuendatud varude 

haldamise lehekülgi 
ettevõtteportaali jaoks 

Ettevõtteportaali varude lehekülgi on ümber kujundatud ja Uus ilme ja omadused, 

mis viib uute funktsioonidega Microsoft Dynamics AX-i klient, sealhulgas meetmeid 
paane, esikatseluruutu ja Kiirinfot. Järgmistel lehekülgedel on uuendatud: 

 EPInventOnhand 

 EPInventOnhandInfo 

 EPInventTableInfo 

 EPInventTableList 

Kvaliteedi juhtimise 
lisaseadmed 

Kvaliteedijuhtimine on täiustatud järgmiselt: 

 Uuendused praegu võib olla blokeeritud tellimuse samal ajal, kui sellega 
seotud teemad on läbimas kvaliteedi kontrolli.  

 Kvaliteedi kontrolli protsess võib algatada automaatselt, kui kaubad 
registreeritakse laos.  

Diferentseerimise kõrgem tase võib nüüd taotleda kaupadele, mis on läbimas 

kvaliteedi kontrolli. Seetõttu võib üksikute partiide ja eri dimensioonide 
kombinatsioone eraldi kontrollitud. 

Tooted, mis on varustatud 
saabumist käitlemise 

Isegi kui puistut tooteid ei arvestata varude, saabunud saab loetletud ja töödelda 
saabumist ülevaade vormi, ja registreeritud registreerimise vormi. 

Sissetulevate tellimuste varustatud kaupadele, tähistatakse InventTrans tehinguid, 

aga tooteid, mis on varustatud loovad InventTrans kandeid ja nad ei saa jälgida 

laoseisu. Tellitud koguseid ja tooteid, mis on varustatud identifitseeritakse eeldatav 

tarnete, et sissetulev signaal. Sissetuleva järjekorra hõlmab nii tellitud olek on 
varustatud kaupade laokannete ja esitatakse tellimused toodetele, mis on varustatud.  

Samuti viiakse sisse järgmised muudatused: 

 Kontsernisiseseks kaubavahetuseks tooteid, mis on varustatud toetus 

 Müügi ja ostu tagastab tooteid, mis on varustatud 

 Update erinevaid aruandeid eksitus ridu ei viidata toodete 

Üksikasjalikumat teavet muutustest InventTrans tabeli võib leida valge raamat 

pealkirjaga Rakendamise InventTrans refaktooring Microsoft Dynamics AX-i 2012 
rakenduste. 

QMS täiustused varud Olemasoleva kvaliteedi juhtimise funktsiooni varude baasil aspektid on täiustatud.  

Olemasoleva kvaliteedi juhtimise funktsiooni, kasutaja saab registreeruda ainult 

andmeid ja eesmärk on kvaliteedi juhtimise protsessikeskne lähenemine.  

 

Lao sulgemine 

 

Lao sulgemine võimaldab automaatset blokeerides lao sissetuleku kvaliteedi 

juhtimise protsessi ja ka käsitsi sulgeda vaba kaubavaru.  

 

Kvaliteedi uuritava ala täiustused 

 

ettevõtjad võivad ühineda kontrolli alal olemasoleva lao paigutusega, nii, et need 
saavad tuvastada kvaliteedi juhtimise protsessi varude asukoha.  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213131&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213131&clcid=0x409
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Varude haldamise funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Laadi mõõdet toode,  
mis on 

(Microsoft  

Dynamics AX 2012  
Feature Pack) 

See funktsioon lisab toetust täiendavate mõõde stiili. Saate luua ja kasutada uut 

mõõdet, mis samal viisil, saate kasutada olemasoleva toote mõõtmed: värvi ja 

suurust. 

Liikuva keskmise laoseisu 

tolliväärtuse määramise 
meetod 

(Microsoft  

Dynamics AX 2012  
Feature Pack) 

Nüüd saate libisev keskmine, igavene kulu meetodit, toodete varude hindamise 

meetod. Liikuva keskmise väärtuse meetod võimaldab tagasiulatuvalt ostu tellimine 

ja korralduste hindamine valmistatud toodete, negatiivse varude seisu, 

proportsionaalne kapitaliseerimine erinevuste pärast toote arve on juba konteeritud 

kande kohta ajakohastatud varude maksumuse konteerida. Lao ümberarvutamine ja 

sulgemine protsesside hulka ei kuulu tooted, mis on hinnatud oma arvutustes libisev 
keskmine. 

Varude tihedat jõudluse 
täiustused 

Varude Sule ja ümberarvutus pakett-tööde teostamine on oluliselt paranenud. Muuta 

nii, et pakett-tööd kasutada Microsoft Dynamics AX-i raames partii põhineb 

tulemuslikkuse paranemist: 

 Loogika, mis on seotud lao sulgemise partii abilised on uuesti ja uue loogika 

kasutab samal ajal palju tõhusamalt kui algne loogika: partii raames 

töötlemiseks. 

 Võeti uus parameeter, mis võimaldab teil määrata maksimaalne arv punkte, 

mis saab korraga töödelda on Lao sulgemise partii abimees.  

Muutus on toonud kaasa tõhusama protsessi voolu, mis parandab jõudlust ja mis 

parandab teadmisi ja jälgitavuse hetkeseisu varude Sule ja ümberarvutus töökohti 
kui nad on käivitada pakett-tööna.  
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Tootmine 

Tootmise funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Kasutaja liides uuendused 

ja uute funktsioonide 

täitmise ja aja ja 
osalemise kohta 

Töövoo töötaja registreerimiste – uue töövoo kinnitamise protsessi kasutatakse 

töötajate registreerimiste kinnitamiseks. Töövoog määrab registreerimisi saate 

kinnitada kes ja kas on lubatud automaatne tunnustamine registreerimised. 
Registreerimiste arvutamise aeg uue arvutamise mootor on ka ellu viidud.  

 Eelmine töötaja, on aegunud – töötaja vormi, mis oli kasutusel tööde 

juhtimise varasemates versioonides, on aegunud. Selle vormi andmeid on 
nüüd inkorporeeritud inimressursside töötaja kujul.  

 Uuendatud tasu mootor – mootor tasu on ümber nii, et aeg registreerimised 

sisestatakse igapäevaselt kasutades Standardne omahind. Kui 

tootmistellimuse või projektiga on lõpule viidud, tegelik omahind on 

arvutatud kui järelevaataja või juht valib reaalne omahinna arvutamisel 

kasutada. Kõnealune lähenemisviis võimaldab tegelikud kulud arvutatakse 

tootmistellimuse või projektiga, põhineb pidevalt läbi selle tootmistellimuse 
või projektiga kestus loodud palgaarvestuskannete lõpus. 

Tootmise ja müügi ajakava Tarnimise ajakava vormi abil saate ülevaate praeguse nõudluse ja pakkumise 
olukord toote või tootepere puhul. Tarnimise ajakava vormi, saate teha järgmist: 

 Vaata toote pakkumise teavet, mis on filtreeritud asukoha, üldplaneeringu 
ning aja jooksul. 

 Jälgimiseks ja olukorra analüüsimiseks. 

 Plaanitud tarne muuta. 

Uus vaade osa nende 

paikade kohta Vaata 
nimekirja lehele 

Windowsi esitlus Foundation (WFP) Vaata osa on seotud lao ja lao asukohtade view 

nimekirja lehele ja ettekanne layer lehekülje loetelu on muutunud. Muudatused 
hõlmavad uusi viise, kuidas liikuda ja võimalus leida sõlmed. 

Prognoos kaupade 
igasugune tootestruktuuris 

Nüüd saab eelarve kirjed mitte üksnes lõpptoote tasandil, vaid ka alamkoostu 

tasandil. Selline paindlikkus võimaldab alakoostude eelarvepõhiste ja lõpptoote 

assamblee põhineb klientide tellimusi. Eelarve vähendamine toimub ka toote 
asjakohasel tasandil. 

Tööde juhtimise mooduli 

on jagatud kahte uut 
funktsiooni 

Tööde (SFC) moodul on muutunud oluliselt Microsoft Dynamics AX-i 2012. See ei ole 

enam nimetatakse tööde juhtimise ja on jaotatud funktsiooni järgmistes 
valdkondades: 

 Aja ja kohaloleku - aega ja kohalolekut funktsioonid sisaldavad kõik eelmise 

SFC funktsiooni töö ajal sisseregistreerimise ja väljaregistreerimise ja 

kaudsete tegevuste registreerimise ja osavõtjate registreerimine, nagu 

Puudumiste registreerimine, registreerimine. Aja ja kohaloleku sisaldab 

funktsioone luua palgaarvestuse andmeid, mis on palgasüsteemi saate 

kasutada töötajate palga arvutamiseks. Need funktsioonid on saadaval 
inimressursside menüü. 

 Tootmise täitmine - töötajad saavad luua ja konkreetsete tootmistööde või 

projektide aeg registreerimiste ülekandmine töö nimekirja 

registreerimisvormi abil. Registreerimise aeg, kaubatarbimise ja projekti 

funktsioonid on saadaval tootmise informatsiooni juhtimine ja projekti 
juhtimise ja raamatupidamise menüüd. 

Funktsioone ja osalemine ning tootmise täitmise saab eraldi kasutada. Siiski pakub 

mõlemat funktsioonide täieliku funktsionaalsuse eelmise SFC moodul, tase 3, 
sealhulgas erinevaid laiendusi ja värskendused Microsoft Dynamics AX-i 2012.  
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Tootmise funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Registreerimisvormi täitmist valmistamisel paigutus on uuendatud ja saate seda 
kasutada ka teha järgmist: 

 Vaata päevasaldo ja logiraamatusse.  

 Kuva manused, mis on seotud töö või operatsiooni. 

 Saate vaadata ja printida praeguse tegevuse. 

Perioodi malli abil saate 
määratleda ajakavad 

Saate seadistada uue perioodi malli, filtrid, mis kuvab andmeid kasutaja määratud 

aja ämbrid. Malli saab anda suurel hulgal andmeid, nagu müügitellimuste struktuur 

ja prognoos plaanid, aja jooksul andmete rühmitamise. Perioodi malli on kehtestatud 

nõuded koondplaneerimise kuvamiseks. Malli abil saate luua mis tahes tüüpi 
ajakava, nagu näiteks tootmine, ost, müük, ja lõplik monteerimine ajakava. 

Varude kogus arvutatakse 

automaatselt saagi kaalu 
kaupadele 

Saagi kaalu kaupade, varude koguse saab enam määratud või muuta arveldamise 

hetkel. Kogus arvutatakse nüüd kasutaja on sisenenud saagi massi kogus ja kaal, 
mis on registreeritud laokannetele. 

Määratlege valem ja täita 

partii tasakaalustamise 

tõhususe kauba tootmisel 
kasutatud 

Kangus juhtimine abil saate määratleda üksuse, millel on toimeaine 

kontsentratsiooni, korrigeerib koguse materjali, mis on vajalik kauba tootmiseks, 

arvutada rahasumma, mis makstakse kauba hankija ja valige valemi rea tüüp 
koostisosa. 

Saate konfigureerida 

üksuse säilivusaeg ja partii 

atribuute pärida vahe 
üksuste lõpetatud kaubad 

Saate konfigureerida üksuse värskendamiseks selle partii omadused ja säilimisaeg 

teavet koostisosad valem, mida kasutatakse kauba tootmiseks. Säilivusaeg pärandi 

abil saate määratleda kaupu nii, et varude partii koos kõlblikkusajaga hilisema 

kuupäeva uuendatud või pärimise teel lõpetatud kaubad omaduste. Partii 

atribuutidele, saate määratleda lõpetatud kaupu ja nende koostisosade omaduste ja 

saate valida, millised koostisosad edasi mööda omadusi või atribuutide väärtused 
lõpetatud kaupu. Võite valida ka on see sama säilivusaeg ja partii atribuudid kaas. 

Luua on atribuut põhineva 

hinnakujunduse kangus 
üksuse valemit 

Saate seadistada on partii atribuut põhineva hinnakujunduse kangus üksuse valemit. 

Saate määratleda teatud üksused, millel saab arveldada nii põhineb saadud materjali 
tegelik kangus. 

Registreeritud lao partii 

partii atribuudi tegeliku 
väärtuse lisamine 

Registreeritud lao partii ostutellimuse saate lisada baasi varude partii atribuudi 
tegeliku väärtuse. 

Luua osaridu tootmiseks Toote järjestuse saate määratleda ühe või mitme järjestusi erinevate üksusele 

määrata. Toote järjestuse annab meetodi, et sortida tootmise vajalik selleks, et 
ülemineku korda on automaatselt vähendada tootmist. 
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Lean manufacturing 

Lean manufacturing funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Lean manufacturing 

Microsoft Dynamics AX-i 
2009 täiendamine 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 lean manufacturing arhitektuur on oluliselt muutnud: 

Lean tootmine eelmiste versioonide ja Microsoft Dynamics AX-i 2009. Kood on uus, 

nii et seal ei ole koodi uuendamise ülesanne. Kui teil on lahjad tootmise varasemas 

versioonis, saate siirata oma praeguse versiooni andmete uuendamisel. Siiski tuleb 
täita mitmeid versiooniuuenduse-eelne ülesandeid. Need hõlmavad järgmist: 

 Luua uus lean manufacturing seadistusandmed. Seadistuse andmed 

sisaldavad tootmise liikumine ja tegevus, mida kasutatakse, et luua 
kanbans ja kanban. 

 Kaart oma praeguse versiooni andmete uue seadistuse andmed, nii et seda 
saab ümber uuendamisel. 

Kasutage lean 

manufacturing foundation 

tootmise liikumine ja 
tegevus 

 Oma firma peamised äriprotsessid ja tooterühmade ning kaardistada 
tootmise voolab. 

 Kirjeldage iga tootmise voolu tegevuste jada. Üleandmine on tegevus 

määratletakse materjali liikumine. Protsessi tegevuse määratleb 

lisaväärtusega tegevuse, mis on seotud toote. 

 Seadistada töö rakkude ressursirühmade kuvamiseks saate käivitada 
protsess tegevust. 

 Saate seadistada voolu tootmisnäidiste iga töö raku maht seadete 
määramiseks. 

Üksikasjalikumat teavet toodangu voolab võib leida ka valge raamat pealkirjaga 
Lean Manufacturing: tootmise voogude ja tegevuse. 

Rakendada lean 

Täiendussüsteem abil 

kanbans signaali nõuda 
nõuetele 

Kanbans abil saate kavandada, jälgida ja kasutada tootmis- ja täiendamise 

toiminguid, mis põhinevad pull signaale. Kanban raamistiku loomiseks seadistada 

kanban eeskirjad, mis reguleerivad loomisel kanban nõue, mis on täiendada, ja kui 

on täidetud selle täienduse. Loomisel on kanban, ühe või mitme kanban tööd on 

loodud, põhineb kanban andmevoo tegevused, mis on määratletud reeglis kanban. 
Kanban tööd planeeritakse määratud töö raku, tootmise voolu mudeli. 

Saate seadistada kanban 

reeglite erinevad 

täiendamise strateegiate 
rakendamiseks 

 Saate seadistada fikseeritud koguse kanban eeskirjade täiendamiseks 
materjali käitlemise üksused, mida tarbitakse varudest. 

 Nõuded, mis on tekkinud koondplaneerimise täiendamiseks planeeritud 
kanban reeglite seadistamine 

 Saate seadistada sündmus kanban eeskirju täiendada nõuded, mis on 

loodud müügitellimuse ridade, Tootmiskomplekti read, kanban read ja 
minimaalse kaubavaru sätted. 

Kanban koguste 

sihttasemed varude 
täiendamiseks on kavas 

Kui kasutate fikseeritud koguse kanbans, saate arvutada kanban kogused, mis 

põhinevad toote nõudlus teatud perioodi jooksul. Kanban koguse arvutamine võib 

võtta arvesse prognoositavat nõudlust, nõudlus avatud tellimustest, ajalooline 
nõudluse ja varude ohutusnõuetele. 

Kanban lauad abil saate 

vaadata, kavandada ja 

käivitada kanban töökohti, 

mis on kavandatud 
töö raku 

 Kanban juhatuse üleandmise Tööpakkumised-annab ülevaate praeguste 

tööde üleandmist. Te saate sooritada toiminguid, ajakohastamine ja 

komplekteerimislehtede, registreerimine ja käivitamine ja üleandmine 
tööde lõpetamist. 

 Kanban juhatuse protsessi tööd – ülevaade praegust tootmise olukorda töö 

raku. Teave on rühmitatud ja kuvatakse vahekaardil, et toetada eri 

tootmisega seotud ülesanded ja nende peamised ülesanded, tulevaste 

tööde planeerimisel, ettevalmistamise komplekteerimislehtede, 

supermarketites kanban piirmäärade jälgimise ja registreerimise kanban 

töö olek. 
 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213164&clcid=0x409
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Lean manufacturing funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

 Kanban ajakava Juhatus annab ülevaate kanban töödest, mis on 

kavandatud töö raku. Kanban töökohti ja olek kuvatakse tootmise voolu 

mudelis määratletud planeerimine. Võimsuse protsendimäära kohta 

planeerimise periood kuvatakse ka, nii et saate jälgida planeeritud 

koormus. Saate täita kanban tööde oleku muutmine ja ajatamise kanban 
tööde planeerimise erinev. 

Kanban raamistikku 

integreerida Microsoft 

Dynamics AX-i varude 
tehingu protsessid 

 Saate printida kanban-kaardid, ringleva kaardid ja komplekteerimislehtede 

kanbans kasutamise toetamiseks. Neid dokumente kasutatakse esindavad, 

jälgida ja registreerida kanban töökohti, ladu ja tootmine põrandale. Saate 
seadistada parameetrid kanban eeskirjad nende dokumentide trükkimise eest. 

 Täiendada materjal, mida kasutatakse kanban töö nõudeid täita. 

Komplekteerimislehe tegevust, et kanban protsessi töökohtade loomiseks 

ja kanban üle töökohti on täielikult integreeritud olemasoleva Microsoft 

Dynamics AX-i varude tehingu protsessid. Lisaks saate vöötkoodi 
skaneerimist registreerida komplekteerimislehe ja tegevusi laos. 

 Kasutada võimeline lubadus (CTP) funktsiooni, et saada täpne kuupäev 

teabe müügitellimuse sisestamisel. Müügitellimuse rea registreerimisel 

lähetuskuupäev arvutamise aluseks olevate toodete, materjale ja 
vahendeid, mida on vaja, et täita kindla kliendi nõudlust. 

Lean manufacturing toetab 

ostu- ja arvete protsesside, 

teenuste, mis on seotud 

tootmise andmevoo 

tegevused, mille 

rakendamiseks on sõlmitud 
allhankeleping 

Saate seadistada tootmise andmevoo tegevused, mille rakendamiseks on sõlmitud 

allhankeleping, määrata ostutellimuse read ja teenused alltöövõtu ja perioodilise 

ostutellimuste ja saanud nõuandeid toetamaks ostmist ja arveldamise teenuste 
loomine. 

Updated funktsioonid lean 

tootmine 

 

(Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Vastupidine tühi kanbans 

 

Saate tühistada käitlemise üksus, mis on määratud kanban, olek tühja et sai. 

See võib olla vajalik juhul, kui kasutaja registreerib ekslikult seisund kui tühja. 

Käitlemise seadme oleku tühistamisel kehtivad järgmised tingimused: 

 Käitlemise seadme olek muutub tühja et sai. 

 Tehingute mõeldud kanban supermarketites on vastupidine. 

 Jaoks kindlaksmääratud koguse kanban reegli jaoks loodud kanbans, ei sobi 

kanban, loodud on kustutatud. 

 Kui ringleva kaarte kasutatakse, on seos on kanban ja kanban kaardi taastub.  

Mast materjalist tegevus 

 

Tootmise voogusid, mis koosnevad mitme protsessi tegevuse jaoks saate määrata 

komplekteerimislehe seotud konkreetse kauba ja toote mõõtmed tegevust. See kehtib 

ka tegevusi, mis semifinished tooteid tarbima. Kanbans loomisel Kanban juhatuse 

Protsessitööde puhul kuvatakse komplekteerimisread iga töö ja materjali tarbimine on 

registreeritud vastava töö vastu. Materjali edasi pesta on registreeritud, kui töö on 

valmis. Tagasi-punetav materjal on registreeritud, kui töö on lõpule viidud. 

 

See funktsioon muudab andmebaasi salvestatud komplekteerimislehe ridade 

kanbans, mis ulatuvad üle mitme tegevuse üle. Microsoft Dynamics AX-i 2012 

seostatakse kanbans komplekteerimisread esimene tegevus, sõltumata õhetus 

põhimõtte (komplekt) Koosluse real olev kaup. Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2, 

on seotud viimase tegevus on kanban vaikimisi komplekteerimislehe ridu, mis on 

punetus põhimõtteliselt valmis. 

 
Migratsiooni skripti täiendab aktiivse kanbans, mis on mitme uue mudeliga. 
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Planeerimine 

Planeerimisfunktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Uue mudeli operatsioonide 

ressursi tegevuse 

planeerimine ja juhtimine 
töö keskus võimeid 

Nii et ressursid on rühmitatud haldamiseks maht on eraldatud ressursivajadused 
määratletakse tootmise viis. 

See eraldamine võimaldab ressursse tuleb kasutada eri kohtades ja see eemaldab 

vajadust määratleda vahendid mitu korda, sõltuvalt sellest, kuidas neid 

kasutatakse, või neid kasutatakse. Lisaks saab vaadata saadaolevat võimsust 
ressursi võime, mis lihtsustab käsitsi planeerimise ja exception handling.  

Selle tulemusena Microsoft Dynamics AX-i 2009 tootmine „töö keskus” mõiste on 
uuesti ning on nüüd nimega „ressurss”. 

Kuna tootmisvõimsus on juhtimise on nüüd eraldi nõuded on kindlaks määratud 
viisil, saate teha järgmist: 

 Kasutan seda sama varustuse mitmes asukohas. Näiteks saate teisaldada 

seadmed ja ettevõtjate tootmise eri kohtades, kui vaja, jagades seeläbi 
krediidi tootmisseadmeid ja tootmise operaatorid kõigil saitidel. 

 Kergemini ümberplaneerimine ja teada sobivate ressurss, mis suudaks 
soovitud toimingu, vähendades tootmist viivitusi. 

 Määratleda võimalused on operatsiooni ressurss (varem tuntud kui 

Töökeskus) ja mängu erinõudeid toimingu mis tahes ressursile, 
hõlbustades seeläbi saadaolevate ressursside võimeid. 

Täpsemat infot tegevuse ressursi mudeli võib leida valge raamat pealkirjaga 
rakendamise toimingute ressursi mudel Microsoft Dynamics AX-i 2012 rakenduste. 

Toimingute ressursi mudel: 

võime põhineva tootmise 
planeerimine 

Microsoft Dynamics AX-i 2009, sa võiksid kasutada rühmi võib alternatiivseid 

töökeskusi, kuid ainult siis, kui kasutada töö planeerimisel saate määrata 

tööülesande. Microsoft Dynamics AX-i 2012 ja ressursse saab eraldada tööde ja 
toimingute vastavuses olevate vahendite võimalusi toimimise nõuetele. 

Microsoft Dynamics AX-i 2012, arvesse võetakse alternatiiv on sama. See kehtib 

olenemata sellest, kas te käivitate tööde planeerimise või operatsioonide 

planeerimine. Valiku tegemisel on sama ja koosneb sobitamise toimingu nõuetele 

võimeid ja vahendeid. Muudest teguritest, nagu asukoht, ressursside tööaja ja 
ressursi liigi, peetakse ka siis, kui tootmine on planeeritud. 

Selle tulemusena ülesandegruppe aegunud Microsoft Dynamics AX-i 2012, ja nad 
on eemaldatud. 

Täpsemat infot tegevuse ressursi mudeli võib leida valge raamat pealkirjaga 
rakendamise toimingute ressursi mudel Microsoft Dynamics AX-i 2012 rakenduste. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213134&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213134&clcid=0x409
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Tooteteabe haldus 

Toote kõiki teabekorralduse omadused 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Toote konfiguratsiooni 

rakenduse 
programmeerimise liides 

Rakenduste Programmeerimisliides (API) on saadaval, et aidata kliente, kes 

kasutavad oma olemasolevate ehitaja tootemudelite rännata uue toote 

konfiguratsiooni mudelid Tootekonstruktor. API annab ka tööriista arendajatele 
uue toote konfiguratsiooni mudel funktsioone laiendada. 

Toote konfiguraator Uue toote konfiguratsiooni funktsiooni 

Toote konfiguraator on piiranguteta põhineva toote konfiguratsiooni vahend, mis 

intensiivistab toote Microsoft Solver sihtasutus. Toote konfiguraator saate luua ja 

hallata tootemudeleid ja taaskasutada tootemudelite, komponentide ja atribuute. 

Ka saate toote konfiguraator kohta müügitellimuse kaupade konfigureerimise ja 

konfiguratsiooni mallide kasutamine Algne sageli kasutatud 
konfiguratsioonivalikud. 

Toote konfiguraator ja Enterprise Portal 

Toote konfiguraator saate juurdepääsu ettevõtteportaali kaudu, ja te saate 

konfigureerida piiranguteta põhineva toote konfiguratsiooni mudelid, samuti 
muuta olemasolevaid konfiguratsioone ettevõtteportaali kaudu. 

Selle konfiguratsiooni toote 

konfiguraator vorm on 

lihtsam laiendada 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Parandada extendability, et konfigureerimine rida vorm, mida kasutatakse 

toote konfiguraator, uus vorm, mis põhineb X ++ konfiguratsiooni seansi ajal on 

nüüd vaikimisi konfiguratsiooni vormi. Ettevõtete saab nüüd valida, kas nad 

tahavad kasutada konfiguratsiooni vormi aluseks oleva Windows Presentation 

Foundation, või üks, mis põhineb X ++. 

Parandamise vahendite 

planeerimine 

 

(Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Nüüd saate plaanitud tellimusi meetmete vahelisi suhteid. Saate vaadata ka 

suhete tellimustele, mis on juba heaks kiidetud. See teeb lihtsamaks tellimuste 

esikohale ning keskenduda auto pinguldav tuletatud vajadused. 

 

Funktsioonid on kehtestatud planeerimiseks oleks lihtsam aru saada, kuidas 

parameetrisätetest võib mõjutada andmete Microsoft Dynamics AX-i parameetrite 

määramisel. Kui sul tekib plahvatus, siis saad nüüd Logi salvestada kuidas kapten 

planeerimisnõudeid luuakse kindlas järjekorras. See muudab lihtsam selgitada, 

miks on tellimus on loodud teatud kindlal viisil. Saate käivitada kapten, plaanis 

uuesti simulatsioon kava, et dünaamiline plaan ega Staatiline plaan on 
mõjutatud. 

Parandusi teha ülevaade 

tootmise, kinnitamise ja 

arvestamine töötaja 

projektsioon töö ja töötaja 

Puudumiste registreerimine 

 

(Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Lisatud väljad ja juhtelemendid on töö loendi redigeerimiseks vormi tööde 

juhendajad andma parema ülevaate kaasatud tootmistellimuste tooteteabe. 

Täiendused sisaldama täiustatud võime esikohale töökohti, ressurss, mis on 

seotud valitud töö muuta, lisada manuseid, ja saate vaadata teavet materjalide 

ja otse liinil on töö loendi redigeerimiseks vorm. 

 

Heakskiitmise ja töötaja registreerimiste tootmistööde kohta puuduvad 

funktsioonid on tehtud ka parandusi. Uus nädala arvates on lisatud lubamiseks 

saate vaadata ja hallata registreerimised iga töötaja kohta kogu töönädala 
kinnitaja. 

Täiustatud võimed toote 

konfiguraator modelleerimine 

 

(Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Saate seadistada tootemudeli konfiguratsiooni nii, et süsteem automaatselt uuesti 

konfiguratsiooni, kui kasutaja teeb selle taaskasutamise kriteeriumid kattuvad 

Valikud. Milles täpsustatakse, et komponent on korduvkasutatavad ja valige 

Atribuudid, mis kasutaja Valikud peavad ühtima konfiguratsiooni seansi ajal algab 

kriteeriumid, et kindlaks määrata, kas süsteem on konfiguratsiooni uuesti 

kasutada. Kui kasutaja lõpetab seansi konfiguratsiooni, otsib süsteem vastavaid 

konfiguratsiooni. Kui süsteem otsib konfiguratsiooni, mis vastab nimetatud 

kriteeriumidele, see taaskasutuskordade konfiguratsiooni ID ja nendega seotud 

Koosluse ja protsessiga. 
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Toote kõiki teabekorralduse omadused 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Saate nüüd määrata, et atribuut on kirjutuskaitstud, kui kasutaja konfigureerib 

toote. Uus atribuut teisendaja on paigutatud peita ja kohustuslik modifikaatorina 

Kiirkaardi omaduste kohta. 

Kui kaardistamise väljad tabeli kitsendus omadused, osa, peale kasutades 

atribuudid komponent, kasutaja saab nüüd kasutada ka komponendi 

alamkomponent komponendi atribuute. 

Atribuudi vaikeväärtused nüüd loetakse olevat sama klassi atribuutide väärtused 

valitud kasutaja konfiguratsioon. Seega, võttes ühe või mitme vaikeväärtused 

vastuolus omavahel või piirang annab viga, kui konfiguratsioon on testitud või 

teostada. Selle tulemusena on, et see võib olla vaja muuta konfiguratsiooni 
tootemudelite atribuudi vaikeväärtused. 

 

Kaubandus- ja allikas 

Kaubandus-ja allikas 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Lahutada tellimuste 
haldamise varude juhtimise 

Valu punkt käsitlemist ja Microsoft Dynamics AX-i 2009 varude alasüsteemi vahel 

tihe integratsioon on käsitletud. Kuigi see integratsioon on mugav 

organisatsioonide palju tüüpe, mis on loomulikult seotud varude ja maksavad, ei 

ole asjakohane, organisatsioonidele kui inventuuri ei tohi kasutada kõigi 

sissetulevate sissetulekute. See on professionaalne teenus organisatsioonidele 
vähem oluline kui Väljaminev teenuste või tarnete ei hõlma varude üldse. 

Ostu, varude alasüsteemi praeguse tihe integratsioon muutub paindlik 
kehtestamise kaudu: 

 Võime tagada ostutellimuse ridade teenuse liigi toodete saate luua 

laokanded ja tegeliku laoseisu või rahalise arvestusraamatud saamise ajal 
ei värskendata ja arve uuendused.  

 Võimeline tagama, et kui vaja, ostutellimuse read kauba tüüpi toodete 

jaoks ei saa luua laokandeid. Tavaliselt on see stsenaarium kaudsete 
materjalide kuludesse otse. 

 Võimalus osta kaupu, mis ei ole määratletud kaubatabelis — peamiselt 
„vaba tekst” tellimuse. 

 Kategooria seos ostutellimuse ridade sisestusreeglite kogumikku ja 
statistika tutvustus. 

Müügi, varude alasüsteemi praeguse tihe integratsioon muutub paindlik 
kehtestamise kaudu: 

 Võime tagada müügi- ja müügipakkumise ridade teenuse tüüpi tooted 
loovad laokandeid.  

 Võimet tagada, kui see on nõutav, müügi ja müügipakkumise ridade 

kauba tüüpi tooteid ei tekita laokandeid. Tavaliselt on see stsenaarium 
kasutatud põhivara müügi.  

 Võimalust müüa üksusi pole määratletud kaubatabelis — peamiselt „vaba 
tekst” tellimuse. 

Kategooria seos müügitellimuse ja müügipakkumise ridade sisestusreeglite 
kogumikku ja statistika tutvustus. 
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Varustatud varude poliitika Varustatud varude poliitika üksuse jaoks luua uue meetodi kasutusele. Varude 

poliitika määrab varustatud kauba mudel rühma atribuut. Nüüd saate teisendada 

olemasolevate või täiendatud teenuse toodete kasutamise „ei ole varustatud” 

varude poliitika. Varude poliitika muutmise protsess võib kesta ühe või mitme 

teenuse toote ühe või mitme juriidilise isiku, ja saab käivitada mitu korda 

erinevatele toodetele. Tulemus kohe pärast täiendamist Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 või mis tahes ajal pärast täiendamist saate selle käivitada. 

Toote sissetulek (varem ostu 
saateleht) parandused 

Selle lähenemise parandamine või tühistamine toote saamise Microsoft 

Dynamics AX-i varasemates versioonides oli mitmeid küsimusi. Kasutajale uue, 

negatiivne toote tarne konteerida koos uue toote tarne numbrit vaja ja seda 
suvaliselt pick lähetatud toote tarned tühistamiseks ükskõik millist neist. 

Uus, pühendunud protsess ei kehtestata ostu tarne parandused, mis võimaldab 

parandada või osaliselt või täielikult tühistada konkreetne, lähetatud toote 

sissetulek. Kui parandada või muuta toote sissetulek, toote saamisel ei võta 

kasutusele uue toote tarne numbrit, kuid pigem tutvustab uut versiooni toote 
kättesaamist. 

Müügi ja ostu leping aruanne Kui kinnitades müügi või ostu lepingu, saate printida kinnitamise, ja saadab ühe 

eksemplari selle kliendi või hankija. Saate vaadata või printida mis tahes versiooni 

müügi või ostu lepingu vormi kinnitamine ajalugu. Samuti saate printida 
olekuaruanne, mis sisaldab teavet müügi täitmise või ostu lepingu. 

Kinnitus toote laekumise Taotlejale taotluse viitenumbri ning tooteid võin kinnitada, et toote tarned. See on 

eriti kasulik organisatsioonidele, kus töötajad täidavad suure hulga kaudset 
materjali hankimise. 

Funktsioon annab lihtne kasutajaliides ettevõtteportaalis. Kasutajaliides võimaldab 
kasutajal täita järgmisi ülesandeid: 

 Kinnitab taotluse saanud toodete täielik ja osaline kättesaamist. 

 Tagasi lükata on täielikult või osaliselt kogus, mis on saanud tooteid 
lisada märkused, et selgitada tagasilükkamine saamise võimalusega. 

 Saate muuta valitud rea kaupade tarnekuupäeva. 

 Luuakse põhivara kanded seoses toote kätte toimingu kinnitust. 

Funktsioon annab teate töövood järgmist liiki: 

 Teatab taotleja, et tooted on jõudma. 

 Teatab taotleja, et arve tellitud tooted on registreeritud, kuid toote 
saamise tegevus kinnitus on ei ole veel tehtud. 

 Teavitab kasutajat konkreetsele kliendile, et kirjeid on nõustunud taotleja 
toodete. 

 Teavitab konkreetse kliendi kasutajat, et toote saamise toimingud, kauba, 
taotleja kinnitus ei ole. 

Reanumbrite  
ostutellimuste puhul 

Rea number on lisatud ostutellimuse vormile ka. Uus reanumber peamine  
eesmärk on: 

 Kindlaks määrata ostutellimuse rea üksusi. 

 Sordi ostutellimuse read vastavalt rea numbrit. 

Tellimuse rea loomisel rea number on määratud juurdekasvu, mis on sätestatud 
üldise parameeter rida. Kasutaja saab muuta seda numbrit käsitsi, kui vaja. 

Funktsioon pakub ka renumbering funktsioon, mis määrab uuesti rea numbrid 
vastavalt globaalselt seada juurdekasvu ostutellimuse ridadele. 
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Kauplemise kokkuleppe 
lisaseadmed 

Loomine ja haldamine kaubanduslepingute on viidud töölehtedele parem kontroll, 

kasutatavus ja läbipaistvus. Microsoft Dynamics AX-i toetab nüüd üks vaade, mis 

sisaldab kõikide kaubanduslepingute jaoks on valitud kaupade, klientide ja 

hankijate. See toetab ka eraldi rollid loomiseks või säilitamiseks kaubanduslepped 

ja heakskiitmise, lahtise ajakohastamine ja kontrollimise kuupäeva liigid 
kaubanduslepped.  

Microsoft Dynamics AX-i varasemates versioonides, tellimuse või tellimuse rida 

kaudselt võib põhjustada kaubanduslepingute ümber hinnata, et mis võiks 

kirjutada väärtused, mis olid käsitsi sisestatud või sisestatud väliselt. Välistest 

allikatest müügipakkumiste hulka, projekti noteeringud, osta ostutellimused, 

hinnapakkumisi, ostu või müügi lepingud, projektid, AIF-i või Enterprise Portal. 

Nüüd, konfiguratsiooni sätted võivad takistada tahtmatu ümberhindamise 
kaubanduslepped.  

Smart ümardamise mõiste on ka tehtud. Smart ümardamine on psühholoogiline 

hinna või hinna lõpp põhineb turustamise teooria, et hinnad on psühholoogiline 

mõju inimesele. See puudutab veider hindadega, mis on veidi vähem kui 

ümmargune number, näiteks USD 19,99 hinnad. Smart ümardamise saate 

rakendada pärast on lahtiselt sõlmitud, või saab korrigeerida automaatselt pärast 

seda, kui müügihind on arvutatud, üldine valuuta ja vahetuskursi. Kontrolli tüüp 

võimaldab kaubandusleppeid tuleb hinnata mitte ainult kande kuupäeva, vaid ka 
soovitud kuupäevad. 

Tarnegraafik Kasutaja saab tellimuse rida jagatud mitme tarnete, säilitades hind ja muud 
tellimuse tingimused selleks algselt realt. 

Funktsioon rakendatakse järgmiste dokumentide kohta: 

 Müügipakkumine 

 müügitellimus, 

 Ostutellimus 

Kohaletoimetamise graafikuid kehtestada järgmised funktsioonid: 

 Lihtsa liidese loomiseks ja säilitamiseks tarne maksegraafiku read 

 Kõik põhilised protsessid tarne ridade jaoks lubatud 

 Võime jaotada ka tarne 

 Võime alistada vaikimisi hindu ja tingimusi, tarne Real 

Täiustatud ostu lepingu 
funktsioonid 

Tekk funktsioonidele on ümber ja ümber „ostu leping”. Varem käsitleti 

koondostutellimuste vormil ostu Tellimuse üksikasjad, on ostu-müügi lepinguid 
nüüd oma lihtsustatud kujul. Muudatused on järgmised: 

 Microsoft Dynamics AX-i toetab nii väärtus ja kogus ostu-müügi lepinguid. 

 Uue vormi ostu lepingu üksikasjad abil saate tellida teatavate toodete ja 
hangete kategooriad. 

 Tingimused lepingu, näiteks hindu ja allahindlusi, saate rakendada, kui 
loote ostutellimuse andmed vormi abil. 

 Saate määrata, kas soovite otsida ostu-müügi lepinguid, kui ostutellimuse 
read on loodud kaudselt, näiteks kui plaanitud tellimused kinnitatakse. 

 Saate määratleda lepingu kehtivusaeg. Ostu tarnekuupäev tuleb 
kehtivuse ajal. 

 Võite panna ostu lepingute hoida kontrolli kas nad on olemas ostu agent 
tellimise ajal. 
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Kulude jaotuse tegemiseks Te saate jaotada konkreetseid ostu tellimuse või arve. Kui mõned ostutellimuse 

kaubad olid kiirenenud müüja asukohas ja mõned anti, saate eraldada ainult, et 
tarnitud kaupade kättetoimetamise kulud. 

Ostu- ja muutuste juhtimise Muutuste juhtimine võimaldab nõuda muudatusi ostutellimustele. Muutuste 

juhtimine sisaldab Töövoo integratsioon, mis peab olema seadistatud 

muutmistaotlused kinnitamisprotsessi haldamiseks. Kui töövoog on 

konfigureeritud, see määratleb marsruudi ostutellimuse, ülesanded, mis peavad 

olema täidetud, kellele ja millistel tingimustel tuleb täita ülesandeid, ja kas 
ülesannete täitmiseks on vaja kasutaja interaktsiooni või toimub automaatselt.  

Kui muutmist taotletakse, seatakse ostutellimuse mustandiks seni, kuni see on 

heaks kiidetud. Saab kinnitada ainult heakskiidetud ostu tellimus. Isegi kui 

muutuste juhtimine ei ole lubatud, ostutellimuste kinnitamine on kohustuslik, 
et tellimusi ei saa tarnitud ja arveldatud enne, kui ostutellimus on kinnitatud.  

Kui muutuste juhtimine on lubatud, ei saa ostutellimusi kustutada. Selle asemel 

nad vananenud ja asendatakse viimaste Ostutellimus, mille muutmise taotlus on 
heaks kiidetud. Eelnevalt kinnitatud ostutellimuste salvestatakse eraldi vorm.  

Isegi kui muutuste juhtimine on lubatud ülemaailmsel tasandil, muutuste 

juhtimine võib inaktiveerida üksikute hankijate ja ostutellimuste, kui näiteks 
tellimusi kindla tarnija nõuda tüübikinnituse. 

Müügilepingu mugavamaks Raamtellimuse müügitellimuse funktsionaalsus on ümber ja ümber 

„müügilepingu.” Arvestades, et varem käsitleti tühi müügitellimuste vormi müügi 

korra üksikasjad, ostu-ja müügilepingud on nüüd oma lihtsustatud kujul. 
Muudatused on järgmised: 

 Microsoft Dynamics AX-i toetab nii väärtus ja kogus ostu-ja 
müügilepingud. 

 Uue vormi müügi lepingu üksikasjad abil saate tellida teatavate toodete 
ja hangete kategooriad. 

 Kui loote müügi andmed vormi kaudu saate rakendada müügi lepingu, 
näiteks hindu ja allahindlusi, tingimused. 

 Saate määrata, kas soovite otsida ostu-ja müügilepingud, kui 

müügitellimuse read on loodud kaudselt, näiteks nagu kontsernisisesed 
tellimused. 

 Saate määratleda müügi lepingu kehtivusaeg. Nõutav lähetuskuupäev 
müük peab olema selle kehtivusaja jooksul. 

 Ostu-ja müügilepingud saab pandud hoida kontrolli, kas nad on olemas 
müügiesindajale tellimise ajal. 

Muutused kontserni 
seadistamine 

Kontserni suhete ja poliitika luua uue vormi, mis sisaldab sama sisu kui ka 

varasemates versioonides kasutada vormi. Uus seadistus vorm pääseb juurde 

kliendi- ja hankijakontodele leheküljed nuppu. Selle vormi hankija ja klient on 

jagatud kauplemise suhet ja on ainult üks kord tuleb määratleda. Varasemates 

versioonides, seadistust ei jagatud ja pidi toimuma nii hankija ettevõtte ja kliendi 
ettevõtte konto. Selle muutuse tõttu on ei muutusi. 

Ostutellimuste lõpetamine ja 
ostutellimuse ridadele 

Saate vormistab ostutellimuse read, mis on täidetud, mis tähendab, et iga rea 

tellitud koguse kätte saanud täielikult ja hankijate arvete sobitada. Kogu 
ostutellimuse saate lõpetatud, kui kõik selle read on lõpetatud või tühistatud. 

 



 

283 

 

UUS, MUUDETUD JA AEGUNUD FUNKTSIOONIDE JAOKS MICROSOFT DYNAMICS AX-I 2012 R2  

Hange 

Hangete ja mis hangivad funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Hinnata hankijate põhineb 

nende võimet pakkuda 
tooteid ja teenuseid 

Anda hinnangu kriteeriumide alusel, mis määratletakse iga liiki kaup või teenus, 
mida müüjad pakuvad müüjad. Saate hinnata iga tehingu puhul hankija Hankija. 

Toetus erinevates keeltes 
hanke kataloogid 

Saate luua ühe hanke kataloogi, mida saab vaadata mitmes keeles, on Microsoft 

Dynamics AX-i kasutaja profiili keele- ja põhineb. Ostmise juhid saate 
määratleda tõlgitud teksti, mis ilmub saidi hanke. 

Hinda ja anda tagasisidet 

toodete ja müüjate 
riigihangete veebilehel 

Töötajad saavad hinnata tooteid, mida nad tellisid ja hankijaid, kellega nad on 

teinud äri, ja anda tagasisidet oma kogemustest. Tagasisidet kogutakse kokku 

ja riigihangete veebilehel kuvada, et kõik kasutajad saaksid teha informeeritud 

otsuseid, kui tellimisel tooted või äritegevuse kindla tarnija. Ostu manager saab 

kontrolli kas ratings ja kommentaarid on lubatud kohapeal hanke ja kas peab 
kõik kommentaarid läbi, enne kui nad ilmuvad saidi hanke. 

Uus töötaja teenuse 
lehekülg 

Ettevõtteportaali saidi töötaja teenuseid on täielikult uuendatud, parandada selle 

kasutatavust. Nüüd saate saadaval kõik toimingud ühes kohas. Seostuvad 

toimingud on rühmitatud ülesande pealkirja all ja ülesandegrupi pealkirja 

klõpsamisel uus tegevus saidi või loendi leht avaneb, kui te saate kiiresti ja 
lihtsalt neid ülesannete täitmisel. 

Importida kaubaartiklite 

koodid ja minimaalne või 

maksimaalne 

tellimiskogused hankija 
kataloogid 

Hankijatele saate luua katalooge, mis sisaldavad standard kaubaartiklite koodid 

ja need koodid saate automaatselt vastendada hanke kategooriad Microsoft 

Dynamics AX-i. Hankijad peavad vastama Microsoft Dynamics AX-i klientide 

mõõtühik kogused. Hankijatele saate määrata hankija kataloogis miinimum, 

maksimum ja standard kogused toodete ja nad saavad ka määrata päevades, 
nõuda tellimuse kuupäeva ja lähetuskuupäev (aega). 

Skeemi importimiseks 
kataloogi täiustused 

Kataloogi impordi skeem on uuendatud nii, et müüjad kergemini olemasoleva 

kataloogi muuta või värskendada olemasoleva kataloog uus kataloog. Kui tarnija 

lisatud asendada olemasolevad kataloog uus kataloog, vastavaid kaupu ja 

teenuseid on asendada uute andmetega. Mis tahes uusi kaupu ja teenuseid, mis 

ei ole olemasoleva kataloogi on lisatud, ja jäetakse välja kõik üksused ja 

olemasoleva kataloogi kattuvad üksused ja teenuste uue kataloogi. Kui tarnija 

muudab valitud kaupade olemasolevad kataloogis, rakendatakse olemasolevate 

toodete kataloogis ainult muudatused, mis sisalduvad kataloogi skeemi. Mis 

tahes uusi kaupu ja teenuseid, mis ei ole olemasoleva kataloogi, kuid mis 
sisalduvad muudetud kataloogi fail on lisatud. 

Tugevdada riigihangete 

veebilehel navigeerimine 
Kategooriad 

Kataloogi seadistamisel saate määratleda kataloogi navigeerimine hierarhia, 

mida hangete portaalis. Kataloogi navigeerimine hierarhia võib sisaldada mitu 

taset üksikasjalik kategooriate hangete puhul. Saate määratleda granulaarsus 

kataloogi navigeerimine kategooria, mida te soovite kuvada oma saidil hangete 

tase. Konsolideerimine kategooria taset, mida saab piirata üksikasjad, mida läbi 
sorteerida, et leida toode, mida nad tahavad, et töötajate. 

Navigatsiooni- ja 

kasutatavust saidi hanke 
täiustused 

Tellimuse toodete saidi kasutatavuse parandamiseks on tehtud järgmised 
muudatused: 

 Lihtsustatud on Navigatsioon, nii, et te saate otsida toodete kategooria, 
kauba, hankija ja hankija kataloog. Filtrid on viidud veebilehe ülaosas. 

 Täiustatud nähtavus sisestatud tellimuste olek. Ühes loendis kuvatakse 

kõik tellimused, mis on kavandatud ja iga tellimuse loomine ja 

kinnitamine ostutellimuse, põlvkonnale ja Plaanitud ostutellimuse 
olekut. Samuti saate vaadata valitud tellimuse üksikasju. 

 Lisatud võimalus lisada valitud tooted ostukorvi otse toodete loetelu 

lehekülg. Toote andmed leht kuvatakse ainult siis, kui toote Tellimuse 

üksikasjad tuleb kanda. 
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 Lisatud võime kategooriate hangete puhul kuvatavate andmete 

konfigureerimiseks. Näiteks, kui tellite ainult otse hankijalt kontori-ja 

koolitarbed, saate konfigureerida kategooriat, et kuvada ainult linke 
Müük kataloogid. 

 Täiustatud nähtavus tellimine on müüja. 

 Parandada selle kasutatavust ostukorvi. Näiteks saate nüüd valida kõigi 
üksuste ostukorvis kassasse. 

 Vähendada mitmeid samme, mis tuleb täita, kui kassasse viisardi abil 
luua ostutellimuse. 

 Lisatud täiendavaid üksikasju olemasoleva ostu ostutellimused, 

parandada võime lisada kaupu ostukorvi olemasoleva ostu nõudelehe 
ajal kassasse. 

 Tehtud ostutellimused pääseb töötaja services saidi osta. 

Ettevõtte portaal rolli 

keskused täiustused 
spetsialistid ostmiseks 

Uus Web osa aruandeid saab lisada rolli keskused ostja esindaja ja ostu juht. 

Web osa andmete hulka kuuluvad mõõdikud ja aruandluse hankija ja hankimise 

kulutuste, värvidele lisaks täiendavaid vihjeid ostmiseks spetsialistid, nähtavus 

ette ja laiendatud tööde nimekiri, mis kuvab teateid või töövoo teated. Aruandes 
esitatud andmete vaatamiseks võite klõpsata. 

Poliitiline raamistik Saate reegleid luua ja rakendada neid erinevates osades ettevõtte. Need 

eeskirjad aitavad organisatsiooni sisemine standardse ettevõtte protsessid, 

nt ostutellimused, esitamine ettevõtte kulusid ja auditeid rakendamise 

kontrollimiseks rakendada. Poliitilise raamistiku kohta lisateabe saamiseks 

vt valge raamat, pealkirjaga kasutades poliitika raamistikku Microsoft 
Dynamics AX 2012. 

Saate seadistada kulutuste 
ja kinnitamine 

Saate määratleda kulutuste ja heakskiitmise piirväärtused, kaasa arvatud 

vaikimisi määratud kontrollvahemiku piirid, mis põhineb töö või hüvitise tase, 

ning rakendada neid vastavalt oma ettevõtte vajadustele. Näiteks kahe 
juriidilise isiku võib olla erinevaid piiranguid töötajate töö ostmine juhataja. 

Hallata sisemine kataloogid Saate seadistada ja hallata kataloogid kaupade tellimine või teenuste töötajate 

vaja täita oma igapäevaseid tegevusi. Saab luua kataloogi 

navigeerimisstruktuuri, hankija kataloogi andmeid importida, siduda toodete 

kataloogi kategooriad ja tervitussõnum, mis kuvatakse kataloogi hanke saidi 

disain. Kui kataloog on seadistatud, saate avaldada kataloogi kättesaadavaks 
oma töötajatele. 

Lisa kaubad ja teenused 
ostukorvi 

Kui valite kaupade või teenuste hangete kataloogi või hankija kataloog, saate 

need lisada ostukorvi. Saate vaadata igal ajal ostukorvi üksusi, kustutage 

üksused, mida te enam ei soovi, configurable toode atribuute muuta või muuta 

osta soovitud kaupade kogus. Kui olete valmis, et kontrollida, kas ostutellimuse 

loomine otse ostukorvi ning esitab selle töötlemiseks. Siis võite pöörduda 

riigihangete korra saidi jätkata otsimist kaupu või teenuseid, või saate väljuda 
hangete korralduse saidi, kui olete lõpetanud. 

Hallata väliselt võõrustas 
kataloogid 

Kataloogi juhtide saate seadistada nüüd otseselt seotud välise hankija kataloog, 

mis on majutatud hankija veebilehel. Hankija haldab toote andmed ja 

metaandmed. Kasutajad suunatakse hankija kodulehel valida tooteid, ja siis, 

põhineb ostu juht või ostja esindaja poolt määratletud konfiguratsioonide, nad 

saate vaadata läbi otse müüja veebisaidilt või tagasi vaadata läbi saidile 
Microsoft Dynamics AX-i hangete korra. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213137&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213137&clcid=0x409
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Teenuste riigihangete 

kataloogi või üksuste 
otsimine 

Hanke saidi otsingufunktsiooni abil saate otsida kaupu või teenuseid 

kategooriate kaupa või sõnade abil. Saate otsida nii riigihangete kataloogid ja 

hankija kataloogid ja filtreerida otsingu tulemused kiiresti leida täpne kaup või 
teenus, mida te otsite. 

Kataloogi andmeid importida Juhtide ostmise või ostmise esindajad abil saate importida kataloogi andmeid 

hankijate tarnitud XML-skeemi. Nad saavad siis vaadata ja muuta toote andmed 
enne läbiva hangete korralduse saidile. 

Saate seadistada 
hanke saidi 

Saate seadistada töötajate abil saate kaubad ja teenused, mida nad vajavad 

igapäevatöös tegevust riigihangete saidi. Saate luua kataloog hanked, post 

kataloogi ettevõtteportaali saidi hangete ja teretulnud sõnum, et töötajad 

näevad esmakordsel avamisel saidi loomine. Kasutaja juurdepääs kataloog 

hanked on töötaja poolt osutatud teenuste saidi kaudu ja ostu kasutades saab 
kontrollida juurdepääsu poliitikat. 

Kataloogi andmeid importida 
töötlemine 

Kataloogi importimise funktsiooni abil saate importida kataloogi hooldus taotluse 

(CMR) failid mis on oma hankijatelt saadud, ja mis sisaldavad tooted, pilte ja 

teenused, mida pakuvad oma töötajatele ostmiseks. Microsoft Dynamics AX-i 

ostmise juhid saate läbi vaadata, kinnitada või tagasi lükata kõik või kõik tooted 
või toote muutmine nõuab, et toimikus sisalduvate.  

Kõik tooted, mis on heaks kiidetud laaditakse automaatselt toote Microsoft 
Dynamics AX-i kapten ja hangete kataloogi on võimalik kuvada. 

Luua ostu eeskirjade 

kontrolli kulutuste 
organisatsioonis 

Saate määrata ostu keerulised eeskirjad ja kohaldada neid eeskirju oma 

organisatsiooni üksuste erineval viisil kontrollida kulutusi oma organisatsiooni 

käitumist. Need eeskirjad aitavad tagada, et teie töötajad on osta õige ostu 

kataloogid ja asjakohane eelistatud müüjad, ja et nad kulutavad nende 
organisatsioonide jaoks ettenähtud piirides. 

Impordi hankija kataloogid Volitatud hankijatele saate kasutada Hankija iseteeninduskeskus portaali üles 

laadida oma viimase kataloogi tarnitud XML-i kataloogi malli abil ja neid saate 

vaadata protsessi olekut. See funktsioon annab vahendid ja toetus protsesse nii, 

et Hankijad saate hallata kataloogi integreerimise ülesannete veebiteenuste ja 
Hankija iseteeninduskeskus portaali abil. 

Kategooria hanke andmete 
vaatamiseks 

Saate vaadata eelistatud müüjad, linke ja muud teavet hanke kategooria. 

Kategooria manager saate lisada kohandatud teksti ja linke sisevõrgu ja 
suhtevõrgus. 

Saate määratleda 
kategooria hierarhiad 

Saate määratleda eri kategooria hierarhia, mis on sõltumatu, kuid ikka veel 

seotud, kaubaartiklite koodid või kataloogi ja kauba hierarhiaid. Järgnevalt 
mõned viisid, kuidas saate hallata igapäevaselt kategooriad on: 

 Lisada atribuute, nagu global või kohalik tasandil kasutatav kategooria. 

 Saate määratleda ärireeglite uue ja olemasoleva kategooria. 

 Milliste ülemaailmsel tasandil. 

 Saate määratleda õigused kategooria kasutajatel teha muudatusi. 

Ostutellimuse loomise 
meetodid täiustused 

Ostu ostutellimused loodud kolmanda osapoole taotluse süsteemi Microsoft 

Dynamics AX veebiteenused ja XML-skeemi abil saate importida. See funktsioon 

kontrollib ostu nõudelehe andmeid, mis on saadud kolmanda osapoole taotluse 

ja saadab tagasi, et välise taotluse staatus. Edasine töötlemine ostutellimuse 
Microsoft Dynamics AX-i tuleneb olemasoleva taotlus muster.  

Kopeeri funktsioon on ka täiustatud nii, et saate kopeerida ostutellimuse 

ostutellimuse päise ja rea andmeid, et luua uue ostutellimuse samasse 

organisatsiooni ja juriidiline isik. Ettevõtteportaali koopia funktsionaalsust on 

laiendatud nii, et ostutellimuse read saate kopeerida olemasoleva ostutellimuse, 
mis on sama juriidilise isiku või organisatsiooni. 
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Pala muutuste ajalugu ostu 
ostutellimused 

Ostutellimuse loomist lõpuni muutusi jälitatakse versioonidena, ja neid võib 

võrrelda kui Ostu nõudelehe liigub läbivaatamise protsess. Kogu ostutellimuse 

kopeeritakse kui Ostu nõudelehe esitatakse esmakordselt läbi ajaloo rekord.  

Mis tahes läbivaatamise protsessi käigus tehtud muudatused salvestatakse ka 
ajalugu kirje jaoks andmerida, mis mõjutab muutus. 

Tuvastada rahalised 

piirmäärad põhinevad 
põhivarade 

Saate määratleda organisatsiooni kogu tegevuse eeskirjadega, mida võib 
tühistada juriidilise isiku tasandil põhivara määramiseks. 

Saate konfigureerida reeglid 

ostu ostutellimused 
ostutellimuste loomine 

Saate määratleda ostutellimuste loomine järgmised seadistusvõimalusi: 

 Määrata kindlaks, kuidas nõudelehe ridu saab kombineerida 
ostutellimusteks. 

 Määratleda, millised Ostu nõudelehe read hoitakse nii, et saate luua 

käsitsi ostutellimuste ja millised konverteeritakse automaatselt 
ostutellimusi. 

 Kindlaks, millised ostu ostutellimused kõlblikud nõudelehe 
konsolideerimise. 

 Määrata hind suurendada lubatud Ostu nõudelehe read: osta 
tootmistellimuse loomise kinnitamine. 

Ostu nõudelehe lisaseadmed Ostu nõudelehe protsessi ja vormi täiustused hõlmavad järgmised muudatused: 

 Ostu nõudelehe ridu saab luua erinevaid taotlejad, juriidilised isikud ja 
üksused on ühe ostutellimuse. 

 Ostu ostutellimused saab luua poolt ja lepingulisi töötajaid. 

 Õigusi saab seadistada lubada taotleja siseneda kellegi teise nimel 
taotluste juriidiliste isikute üle. 

 Taotlejad, kes ei ole Microsoft Dynamics AX-i kasutajate jaoks saab 
luua ostu ostutellimused. 

 Nõudelehe rea ja päise andmed saab kopeerida uue ostutellimuse, mis 

on loodud sama organisatsiooni ja juriidiline isik, nii Microsoft Dynamics 
AX-i ja Enterprise Portal. 

 Ostu ostutellimused saab luua kaupade, mis ei ole leitud kataloog, ilma 
et kauba põhiandmete vale üksuse loomiseks. 

 Kohustuslikud ja rakenduslikud ostupoliitikaid on seotud ostu 
nõudelehe protsessi. 

 Valikulised väljad on lisatud jäädvustada teavet, kui taotleja üle 
ettemakse tarnijaga. 

Ostu nõudelehe vormi 
täiustused 

Ostu nõudelehe vormi on muudetud, intuitiivne kasutajaliides ette nii algaja või 

juhuslik taotleja ja lauskasutaja, muutes requisitioning protsessi tõhus ja 
tulemuslik.  

Ostu nõudelehe vorm on dünaamiline ja sisaldab ainult need väljad, mis on 
olulised seoses ostu korral. 

Iga päev kategooriate 

haldamine 

Kategooria hierarhia ja kauba kood uue aruande üksikasjade vaatamine. 

Kaubaartiklite koodid 

liigitamiseks ja üksuste 
vastendamine 

Saate luua ja toetada mitme globaalsete ja varaliste kauba kood liigitamise 

süsteemi ja selle kaardistamine üksuste tootekategooria eest kaupade, teenuste 
ja müüjad. 
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Ostutellimuse loomine otse 

saidile hangete korralduse 
või nõudelehe viisardi abil 

Kui kaupade või teenuste kaudne hankimiseks ja lisada kõnealuste kaupade või 

teenuste ostukorv, nüüd saate automaatselt luua ostutellimuse ajal ostu 
protsess. 

Ostutellimuse loomisel on kaks võimalust. Saate lisada kaupu otse ostutellimuse 

ostukorvi või kasutada viisardit, mis juhatab teid läbi protsessi loomine 

ostutellimuse. Saate oma ostu nõudelehe loomise võimalus ajal kassasse, teie 
ostukorvi. 

Tugevdada ostutellimused 

hankimise kulude 
minimeerimiseks 

Ostujuht või agent osta nüüd saate konsolideerida nõudelehe rea elemente. 

Kasutajatele nende rollid saate tuvastada, mis kinnitatud ostu ostutellimused, 

tuleb töödelda käsitsi ja kas neid osta ostutellimused on õigus nõuda 

konsolideerimiseks. Ostu nõudelehe read, mis on kõlblikud saama nõudlus 

tugevdamine võib kokku koondada ja hankija, hind, nõutud kuupäev või 
pakkumise andmeid saab muuta, et saavutada parim hinna. 

Läbivaatamise protsessi 

ostu ostutellimused 
täiustused 

Kogu protsessi läbi ostu ostutellimused on paranenud. Kui ostutellimuse 

esitatakse läbivaatamiseks, üksiku ostutellimuse nõudelehe read saate nüüd 

suunatakse asjakohase eksperthinnangu üksteisest sõltumatult. Seetõttu 

arvustuse kirjutajad saab tegutseda ainult ostu taotlusi, mis on lühema 

ajavahemiku, mis vähendab töötlemise aeg osta ostutellimused, mis on mitme 
rea elemente. 

Arvustuse kirjutajad saab kindlaks teha üksikute ostutellimuse rea taotlused, 
andmed või isegi eelarve, mille kulud on kirjendatud lõpuks. 

Saate määrata töövoo Ostu nõudelehe läbivaatamine, et teed kogu ostu 

ostutellimused või üksikuid ridu. Projektiga seotud ostu taotlusi saab kasutada 
sama vaadata töövoo töötlemine. 

Ärireeglite alusel rahaliste 
piirmäärade põhivarade 

Saate nüüd määrata ärireeglite globaalsel tasandil ja siis alistada kohalikul 
tasandil põhivara kindlaksmääramise eeskirjad. 

Teostab kontrolli eelarve 
ostu ostutellimused 

Ostu ostutellimused puhul võib nõuda kontrolli eelarve tasakaal. 

Kirje tehingu kuupäevade 
kohta osta ostutellimused 

Ostutellimuse päiste ja ridade, nüüd sisaldab kande kuupäevaväli. Perioodi 

eelarve kontrollimise ja sisestamise ostu ostutellimused määramiseks 
kasutatakse kande kuupäev. 

Arhiiv suletud osta 

ostutellimused, kasutades 

aruka andmete haldamise 

raames Microsoft  
Dynamics AX-i (IDMF) 

Tingitud eelarve kontrolli-ja eelpandiõiguse kohta ostu ostutellimused, saate 

kustutada enam kinnitatud ostu ostutellimused, et sa pead hoidke oma 

tootmissüsteemi. Arhiiv või dokumentide kinnitatud ostu ostutellimused 

puhastada, tuleb kasutada intelligentne andmete haldamise raames Dynamics 

AX-i (IDMF). Rohkem infot intelligentne andmete haldamise raames Microsoft 
Dynamics AX-i, vaadake: 

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 

Hankijate puhul otsida oma 
organisatsiooni 

Te saate otsida aktiivne müüjad, tulevane müüjad ja pealesunnitud müüjad. Kui 

hankijale ei ole veel heaks kiitnud oma organisatsiooni, saate luua taotluse 
heakskiitmiseks hankija kaaluda. 

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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Tööd kauba järjekorrad 

tehingu dokumentide 
töötlemiseks 

Kui te kasutate kas sisemine meeskonnad või välise partnerorganisatsioonide 

töödelda äri tehingu dokumente, nagu näiteks ostu ostutellimused, 

ostutellimuste või uue hankija põhjendused, sa pead seadistada nii, et nende 

meeskondade saab hallata tehinguid, kui nad tulevad oma firma ja töödeldakse 

asjakohase organisatsiooni töö kirje järjekorrad. Tööd kauba järjekorra sätestab 
vajaliku infrastruktuuri järgmist: 

 Kasutajatele järjekorda ei saa väita üksustest, mida ei ole määratud 
kellelegi ja toimingute järjekorra üksuste töö konfigureeritud töövoo. 

 Kasutajatele saab määrata töö Teemad ühe konkreetse kirje 
järjekorrast teise töö kirje järjekord sama töö järjekorra kaubagrupi. 

 Järjekorra omanikud saab määrata ühe järjekorra kasutaja tööüksuste 
teise järjekorra kasutaja sama töö järjekorra kaubagrupi. 

Lisaseadmete müüjad 
toetamiseks 

Lisaseadmed on tehtud hankija profiili, mis sisaldab järgmist: 

 Võime määratleda tööstusharudes, mis tegutseb müüja.  

 Võimete mitmekesisus kriteeriumide määratlemiseks hankija ettevõtte, 
kas omanik on veteran teenuse omanik.  

Võime määratleda riigihangete liigid, et müüja pakub kaupu ja teenuseid. 

Kategoriseerimine hankijate aitab kulude analüüs ja see parandab strateegilise 
hankimine. Samuti aitab see anda olulist teavet, näiteks järgmisi: 

 Pakkujate kategooria järgi 

 Kulutused aastas kategooriate koguväärtus 

 Top 10 tarnijaid väärtusega kaupa 

 Müüjad, kes on vähemuses olevate ettevõtete arv 

 Müüjad, kes on naine kuulub ettevõtete arv 

Hankijatele saate paigutada ka ootel tehinguid ostu ei saa jätkata täitmise 

suunas. Müüjad, et te ei saa enam teha äri peab olema inaktiveeritud ja leiab, 

et müüjate leidmiseks kasutada ostu-esindajad ja töötajad eemaldatakse. 

Põhjusetähiste RFQ 
vastuste jaoks 

Saab nüüd kasutada olevate taotluste samal põhjusetähiste pakkumise (RFQ) 

vastused, mida kasutate muude hankijakannete. Põhjusetähiste aitavad 

selgitada, miks eelarvekanded sisestati, näiteks miks pakkumise taotlus on 
tagasi lükatud. 

Kuvatud ja vajalikud väljad 

ja andmete valideerimine 

hankijaga seotud 
taotluste puhul 

Saate määratleda nähtav ja nõutavad väljad kuvatakse töötajad, tulevane 

müüjad ja tootjad iga ettevõtteportaali kaudu erinevate hankijaga seotud 

taotlused. Saate määratleda ka iga taotluse puhul nõutavate andmete kontroll. 
Microsoft Dynamics AX-i klient täidetakse need seadistamise toiminguid.  

Müüja registreerimine 

võimaldab pealesunnitud 
hankijate jaoks 

Välistarnijate või Microsoft Dynamics AX-i müüjad, kes on huvitatud muutumas 

volitatud hankijatele, saate registreerida anonüümne välise portaali kaudu. 

See pakub tõhusat võimalike uute hankijate ja toetab konkurentsivõimeliste 
hankimise protsess. 
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Hankija Hankija 

iseteeninduskeskus portaali 
kaudu andmeid säilitada 

Hankija iseteeninduskeskus portaal on kaks uut rolli keskused, hankija ja 
hankija portaali administraator. 

Hankija rolliga kasutajatele suudaks Hankija iseteeninduskeskus portaalis 
järgmisi ülesandeid: 

 Säilitada hankija profiili. 

 Uuenda arved. 

 Esitada taotlusi täiendavate hangete kategoorias äri lubatud.  

 Esitada kinnitusi, mida nad saavad teha ettevõtte töötaja esitatud 

hankija kategooria pikendamise taotluses esitatud täiendavate hangete 
kategooriates. 

 Vastavad taotlused noteeringud. 

 Vastata purchase orders (müügitellimuste hankija poolt). 

 Vaata ostutellimuste kinnituste saamiseks. 

 Vaata toote kätte ajakirjad. 

Kasutajatele portaali administraatori roll hankija suudaks Hankija 
iseteeninduskeskus portaalis järgmisi ülesandeid: 

 Saate vaadata hankija profiili. 

 Loo lisamine või kustutamine kasutajate taotlusi. 

 Säilitada riigihangete kataloogid. 

 Saate vaadata tellimuste ja pakkumiste taotlusi. 

Lubada taotleda heakskiitu 
uue müüjad, töötajate 

Töötajad saab kasutada uue hankija vormi portaalis töötaja nõuda, et müüja 

hankija loendisse lisada. Müüjad on hankija loendisse lisada pärast seda, kui 
need on heaks kiidetud, ja need on siis saadaval tehingute töötlemiseks. 

Kulutada analytics ostmine Eelkonfigureeritud mitu aruannet on lisatud ained ostmine ja ostmine juhid 

saate analüüsida kulude suundumuste oma organisatsiooni, mis põhineb 
mõõtmed nagu tarnija, hanke kategooria ja asukoht. 

Hankija laienduse taotlus Pärast seda, kui tootjad on heaks kiidetud, nad saavad taotleda täiendavate 

hangete kategooriaid lisada. Kategooria pikendamise taotluse protsessi 

lihtsustab heakskiidetud müüjad laiendada oma ärivõimalusi organisatsioonis, 
kuid ka paneb kontrolli, mis tagab nõuetekohase järelevalve. 
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Töötaja hankija taotlused Töötaja võib esitada uue hankija nõuab Enterprise Portal. Uue hankija soov on 

sisemine palve, et te esitate ostuosakonna nõuda, et määratud hankija lubada 

teha oma firma, mis müüb kaupu või teenuseid teatava hanke kategoorias äri. 
On mitut liiki hankija taotlused: 

 Nõuda, et müüja, kes ei ole hankija jaoks juriidilise isiku 
organisatsiooni lubada teha äri koos oma juriidiline isik. 

 Nõuda, et kui müüja oma juriidilisele isikule lisatakse olemasolevate 

hankija, mis on lubatud teha äri koos teiste juriidiliste isikute 
organisatsioon. 

 Nõuda, et müüja lubada pakuvad kaupu ja teenuseid täiendavate 
hangete kategooria. 

 Taotlus muuta hankija olek otsuse ootel. 

Microsoft Dynamics AX-i klient, lisaseade on valmistatud nii, et riigihangete 
spetsialistid saate teha järgmist: 

 Lisaks esialgsetele saanud (kas või ettevõtted) laiendada hankija. 

 Tagasi tulevane müüjad, et otstarvet riigis elavad. 

 Küsimustikke täita taotluse protsessi osana töötajate ja hankijate jaoks 
seadistada. 

Hankijatele saate vaadata ja 

vastavad taotlusele 

pakkumisi portaalis Hankija 
iseteeninduskeskus 

Kinnitatud teenusepakkujaid võib reageerida taotlustele pakkumised otse 

Hankija iseteeninduskeskus portaal. Vastuse saate vaadata taotlus pakkumise 
vastused Microsoft Dynamics AX-i klientide loetelu. 

Toetada kliendi, töötaja ja 

hankija paindlik 

autentimiseks 
iseteenindusega portaalid 

Microsoft SharePoint paindlike mehhanismide, nagu vorm-põhise ja Windows 

Live® ID autentimist, on toetab Microsoft Dynamics AX-i kasutajate autentimise 

mehhanisme. Hankija onboarding protsessi ja Hankija iseteeninduskeskus 
portaali sisaldada paindlik autentimise tugi.  

Kasutaja taotluse protsessi toetab kõigile Microsoft Dynamics AX-i onboarding, 

vajadusel autentimist kasutades järgmistes valdkondades: kliendi 

iseteeninduskeskuse portaal, töötajate iseteeninduskeskuse töötajaportaali ja 
hankija Hankija iseteeninduskeskus portaali külastajad. 

Ostutellimuse lisaseadmed 

muuta protsessi 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Kui ostutellimus on uuesti selle töövoo reapproval, see on töövoo süsteem, mis 

määrab, kas ost muutub saab automaatselt heaks kiita. 

Lisada, et juhtimise 

versiooniuuenduse sektsioon 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Väärtuse, et määratleda andmeid partitsioone et juhtimise andmete uuendamise 

käigus on lisatud. Microsoft Dynamics AX-i sektsiooni andmete loomisega 

tagate, et pärast versiooniuuendust, saate ajalooliste kannete viidatud 

äriühingute vahel, kes on toodud andmed sama partitsiooni. 

Uue hankija registreerimise 

protsessi täiustused 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Töötaja võib esitada uue hankija taotlusi ettevõtteportaalis Microsoft  

Dynamics AX-i. Töötaja teabe enne töötaja võib esitada taotluse vähendatud 

summa. 
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Hangete ja mis hangivad funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Määramistasandite ja 

müügitellimuste Tarneviisid 

müügi auto kulud 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

See funktsioon annab praegu saadaval modes of delivery, arvutatakse veokulud 

ja jälgimise teavet jaemüügikanalid liides. 

Muudatuste juhtimise 

funktsioonid 

 

(Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 R2) 

Järgmine tellimus haldamise funktsioonid on uuendatud Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 R2: 

 Ostutellimus 

 Leping 

 Kaubanduslepe 

 Kontsernisisene 

 müügitellimus, 

 Tagastamisel 

Ostu-ja müügilepingud ja 

tagastuskorraldused 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2, Müügi tagastuskorralduse Real võib olla 

seotud müügi lepingu rida, mis on seotud sellega, et. 

Ostu nõudelehe nõudlusest 

juhitud koondplaneerimise 

FULLFILMENT 

 

(Microsoft  
Dynamics AX-i 2012 R2) 

Ostu nõudelehe funktsioonid kasutusele Microsoft Dynamics AX-i 2009 eeldab, 

et ostutellimuse nõudelehe nõudlus on alati täitnud. Mida see funktsioon 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 üldistamist täidetavad nõudelehe nõudluse 

vahenditega, kui ostutellimuse, tootmistellimuse või üleviimiskorralduse. 

Toote otsing töötaja 

teenuseid kohapeal 

 

(Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 R2) 

On võimalik töötajad saavad tooteid tellida saidilt Microsoft Dynamics AX-i 2012 

töötaja teenuseid. Osa kogemus hõlmab võimalust toodete otsimiseks. Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 R2, on toode Otsi andmeid sünkroonida töö on lisatud 

suurendada toote otsinguks töötaja teenuseid tellides tooted. Microsoft 

Dynamics AX-i 2012 R2, kui hanke tootekataloogid on loodud ja uuendada, see 

töö tuleb käivitada töötaja poolt osutatud teenuste saidiga sünkroonida toote. 

See uuendab toote andmete ja nendega seotud toodete, kuvatakse saidi 

kataloogis. Töö asub hankimise ja mis hangivad > Perioodiliste > 

Töötaja poolt osutatud teenuste, ja menüü-üksuse sünkroonimine Otsi 

tooteandmeid. 

Pärast täiendamist tuleb käivitada pakett-töö üles laadida toote andmed töötaja 
poolt osutatud teenuste saidile. 
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Osadena 

Jaemüügi funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 Feature 
Pack jaemüük funktsioone 

Üksikasjalikku teavet jaemüügi funktsioonid Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 Feature Pack, vt „Mis on uut Microsoft  

Dynamics AX-i 2012 funktsioonipaketis jaemüük” on  

Microsoft Download Center.  

POS riistvara parandusi 

 

(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Järgmine POS riistvara parandusi on tehtud: 

 Teine sularaha sahtlis ja mitmes vahetuses 

 Teine POS printer toetab 

 Allkirja kogumise toetamine 

 Dual skannerite toetamine 

Rühm ja atribuutide sõprade ja 

atribuute rakendada toodete ja 

kataloogi Kategooriad 

 

(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

See funktsioon lubab kasutajatel suurendada oma jaemüügi kataloogi 

pakkumisi sealhulgas atribuute toodete kataloogi. Saate luua atribuudi 

jaoks määratletud atribuute ja atribuudi Sõprade lisamine kataloogi 

navigeerimine kategooria või jaemüügi kanal. Jaemüügi toetab 

süsteemi atribuudid/atribuudid, kasutaja määratletud atribuute ja rich 
media atribuute (nt videod, pildid või HTML-teksti). 

Parandusi jaemüük komponentide 

seadistamine 

 

(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Järgmine edusamme on tehtud seadistuse kogemus jaemüügi puhul: 

 

 Installimise ajal saab konfigureerida Retail Store ühendust 

sõnum andmebaas ja teenuse konto. 

 .NET business Connector installitakse automaatselt koos 

jaemüük tehingu. 

 Ühendusega ja ühenduseta režiimi andmebaasi saab 

seadistada Setup Retail Store andmebaasi Utility installimisel. 

 Jaemüügi Online kanal on uue paigaldatava komponendi 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2. 

 Kauplusesse komponente saab kasutada Microsoft System 

Center kaudu. 

Parem jaemüük POS kogemus 

 

(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Targemaks otsingufunktsiooni abil jaemüügi POS palju lihtsam ja 

kiirem kasutada toote, kategooria ja kliendi otsing viimine ühest 

kohast. Nutikam otsing tulemused ka otsingu algoritm, mis määrab, 

kuidas andmed (swiped, skannitud või käsitsi sisestatud) on kasutatud, 

sisestusmeetodi ja vastavaid otsingutulemeid. 

Eelseadistatud teemad on POS ekraani kasutamise lihtsamaks ja 

nauditavamaks töötamiseks. 

Töötajad saavad logida POS swiping töötaja kaart. 

Minna poodi ja töötajate üldise ID-d 

 

(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Pood ja töötajate ID-de väärtused salvestatakse nüüd globaalsed 

muutujad, mis on ainulaadne kogu kõik ettevõtted sektsiooni. 

Eeltöötlus andmete kontroll-loendi ülesannete lisatakse lahendada 
selle skeemi muutusi Microsoft Dynamics AX-i 2009 jaemüük. 

Jaemüügi rakenduses Microsoft 

Dynamics AX online tellimusi täita 

 

(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Klientide tellimusi ja tellimuste täitmine on laiendatud, et hõlmata: 

 Tellimine ja tellimuse poodi elavneb 

 Telli netist lähetatakse 

 Et salvestada ja korja poest 

 Et salvestada lähetatakse 

Need korraldused on täidetud Microsoft Dynamics AX-is ja külastajad 
saaksid teatada e-posti teel tellimuse täitmist eri etappidel. 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6cc7aad4-70d2-4569-9475-6f2ff952f9d0
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Jaemüügi funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Jaemüügi moodul kataloogi juhtimise 

toetamine 

 

(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Jaemüügi moodul kasutab nüüd kataloogi halduse funktsioon, mis võeti 

kasutusele Microsoft Dynamics AX-i 2012.  

 

Saate luua ühe või mitme jaemüük kataloogid. Iga kataloog sisaldab 

navigeerimise kategooriad, mida võib hõlmata ühe või mitme toote 

pakkumised, mis on määratud toote valik. Iga pakkumine on võimalik 

suurendada kaasata kõnealuste toodete kategooria või toote 

omadustel. Kataloogi saate määrata ühe või mitu jaemüügikanalid. 

 

Pärast kataloog on kinnitatud, uuesti läbi vaadata, heaks kiidetud ja 

lõpuks avaldatud, kuvatakse toodete kataloog listings kanalil, mis on 

määratud kataloogi. Kanalit, samuti võib kajastada muudatusi toodete 
kataloogi. 

Kliendile suunatud seadme tugi 

 

(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

POS ja EFT plug-in tuua kliendile suunatud seadmete puhul on USA-s 

ja partner plug-ins, annab partnerid oma lahenduste seda tüüpi 
seadme pingelisel out-of-the-box toetust. 

E-poed 

 

(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

See funktsioon lubab kasutajatel luua ja seadistada e-poe, mis on 

võimalik avaldada Microsoft SharePoint online Store. Jaemüügi 

kataloogid saab luua ja määratud kanalile. nii et tootepakkumisi saab 

kuvada online poe on toote katalooge. Hotelli neile kasutajatele, saate 

sirvida online poe toodete ja lisage need ostukorvi tooteid ostma.  

 

Võrgus kanali konfigureerimisel saate määrata online poe 

navigeerimine hierarhia, product details, makseviiside, ja ühenduse 

teabe- ja online poe: atribuudid. See võimaldab kahesuunaline 
andmevoo võrgus kanali ja online poe vahel. 

Kell 

 

(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Aeg kella aega jälgida ja jaemüügi kauplus töötajate osalemise 

koosneb time clock ja POS, juht kes vaatasid võimalused on POS ja 
andmete säilitamise Microsoft Dynamics AX-i. 

Varude juhtimise parandamine 

 

(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Edusamme on tehtud kasutatavusel varude järgmised funktsioonid: 

 Luua ja säilitada toote variandid 

 Dialoogiboksi lisa tooted 

 Loomise, vöötkoode ja vöötkoodi maskid 

 Töölehe massuuendamine 

Jaemüügi-ja online kauplustes lisati 

poe lokaatori teenuse 

 

(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Poe lokaatori teenuse võimaldab päringu Kauba saadavus kauplustes 

määratud kaugusele. Seda võimalust saab kasutada stsenaarium, kui 

online shopper võite kiirenemist pood, selle asemel, ta lähetatud 

kauba. 

Tulemusi võib piirduda teatud alamhulk kauplustes. Näiteks kui 

kandekott Päringud e-poest mood riided müts laovaru, tulemusi saab 

seadistada lisada varude ainult teatud kauplustes. Lisaks tulemusi saab 
filtreerida põhineb kaugel on ostja poolt määratud asukohta. 

Klientide tellimused e-poodidest 

 

(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Klient tellib ja selle jaemüügi Microsoft Dynamics AX ja jaemüügi POS 

on täiustatud toetada Võrgupoed. Loodud e-poe klientide tellimused 

võib tarnitud klientidele või telliskivide ja mördi kauplustes kiirenenud. 

Müügi- ja meresõidu käigus saadetakse e-postiga teateid. Lisaseadmed 
on tehtud ka tagasikutsumise korra ja loendi funktsioonid. 



 

294 

 

UUS, MUUDETUD JA AEGUNUD FUNKTSIOONIDE JAOKS MICROSOFT DYNAMICS AX-I 2012 R2  

Jaemüügi funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Võrguturuplatsid 

 

(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Jaemüüjad saate seadistada ja konfigureerida jaemüük kanal otse 

rakenduses Microsoft Dynamics AX online-turul. (Varem seda 

pakutakse ainult Microsoft Dynamics ERP kommertsi valdkonna 

teenuseid veebis.) Jaemüüjad võite kasutada online turud müüa 

tooteid online kaudu kindlaks turud, nagu eBay ja Amazon.com. 

Kataloogid ja toote loetelud on tsentraalselt hallata ja müügitellimuste 
voolab sujuvalt tagasi Microsoft Dynamics AX-i töötlemiseks. 

Täiustatud jälgimine ja diagnostika 

 

(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

 

Varasemates versioonides, jaemüügi POS kirjutab võimalike vigade või 

jälgimisteave POS andmebaasi tabeli RetailLog. Selles versioonis on 

jagatud kahe jälgida: 

 Süsteemi diagnostika: jaemüük POS kasutab .net-i 

diagnostika standardfunktsioone ja logimise taset 

kontrollitakse POS.exe.config faili. Vaikimisi on logifaili loodud 

kasutaja temp kausta all RetailLogs. Logimist saab 

konfigureerida XML-faili või Windowsi sündmuste logisse 

kirjutada. 

 Auditi logifaili: kontrollimiseks, jaemüügi POS kirjutab nagu 

soovite ja juht alistab tabelis RetailLog. Auditeerimise saab 

sisse lülitada funktsioon profiili. 

Täiendavate üksikasjade on saadaval 

jaemüügi POS 

 
(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Rohkem üksikasju toodete kohta on saadaval kassapidajate ja 

jaemüügi POS, nagu toote omadused, vöötkoodid, väljaandmise 

kuupäevad ja pildid. 

Saate vaadata ja redigeerida klientide 

teavet jaemüügi POS 

 
(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Kassapidajate saate vaadata ja muuta teavet kliendi, nagu aadress, 

telefoninumber ja e-posti aadress, jaemüügi POS. 

Kliendi lisateave jaemüük POS 

 

(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Kliendi lisateave on saadaval ja jaemüügi POS kassapidajate. See 

sisaldab täiendusi ostude ajalugu klient ja ka täiendavaid üksikasju 
kliendi kontaktandmed, kliendi valuuta ja keel ja pilt. 

Komponentide nimed on muutunud 

 

(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Jaemüügi kauplus ühendust praegu kaubandus andmevahetuse: Grim 

teenuse või sünkroonimine teenusega teine rääkimata. Jaemüügi 

tehingu teenus on nüüd kaubanduse andmevahetuse: reaalajas 
teenuse või teise mainida reaalajas teenust. 

Suurendada kataloogi tootepakkumisi 

jaemüük 

 

(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

See funktsioon lubab kasutajatel oma pakkumist laiendada 

jaekaubanduse kataloogi. 

 Tootekataloogi haldur võib rikastada toodete kirjeldused, 

spetsifikatsioonid, toote suhted, pildid, videod, RTF-vormingus 

teksti sisu ja muud andmed. 

 Atribuut rühmade abil saate rakendada mitu atribuuti toodete 

kataloogi. 

 Kataloogi aluseks on igati seadistatav atribuudi skeemile, 

toote, kategooria või kanali tasandil. 

 Lisaseadmed saab jagada kanalit või suunatud konkreetse 

kanali. 
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Jaemüügi funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Avaldada jaemüük tootekataloogide 

toote katalooge luua online-kanalid 

 

(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

See funktsioon võimaldab teil luua jaemüügi tootekataloogi Microsoft 

Dynamics AX-is, suurendada toote pakkumisi lisada atribuute, piltide, 

videote ja nii edasi ja avaldage kataloogi. Kui kataloog on avaldatud, 

toote katalooge on loodud ühe või mitme online kanaleid, nagu 

näiteks e-poe. 

Katalooge saab avaldada ühe või rohkemate kanalite ühte järgmistest 

suvanditest: 

 Käsitsi 

 Auto-avaldada põhineb kataloogi jõustumise kuupäev 

Märkus: kataloog kirjastamine töö tuleb kavandada selleks, kaudu 
Microsoft Dynamics AX-i partii töö raames. 

Laiendada olemasolevaid müügikohas 

lisada e-poe teenuse hinna 

 

(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Kaubanduse pikkus pakub omni-kanali kaubanduse suutlikkuse ühtse 

laiendatavuse kanalite üle. See annab online poe, jaemüügi POS ja 

back office äri arvutused ja äriprotsesside, toetab 30 + turgudel, ja on 

väga laiendatav sobib kliendi ERP rakendamise lüngad. 

Aeg kaubanduse sisaldab järgmisi komponente: 

 Teenuse hinna 

 Maksu teenuse 

 Laevaliin 

 Kaardi ja kassas 

 Lokaatori teenuse salvestada 

 Järjekorras 

 Aadressi teenus 

Hinnakujunduse teenuse funktsioon võimaldab täpsemalt sama hinna 

ja allahindluse võimeid, mis on hetkel saadaval jaemüügi 

Tootjaorganisatsioonidel samuti saab e-poe. Hinnakujunduse teenus on 

lubatud, kui jaemüügi tootekataloog on avaldatud online Store. Avaleht 

tooted ja hinnad kuvatakse e-poe klientidele, kui nad sirvida tooteid. 

Toodete mis tahes soodustusi arvutatakse ja kuvatakse, kui tooted on 
lisatud ostukorvi ajal kassasse. 

Aruandluse lisatarvikud jae 

 

(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 pakub uus spetsiaalne jaemüük 

kuubi, Business Intelligence andmeid jaemüüjate äri otsuste tegemise 

hõlbustamiseks. Äsja lisatud jaemüük kuubi saab kohandada 

täiendavatele andmeallikatele, meetmed, mõõtmed, arvutusi, KPI-d, ja 

nii edasi. Saate määratleda ka oma Microsoft Exceli või Microsoft SQL 

Server Reporting Services aruande. 

Jaemüügi järgmistes aruannetes on lisatud või suurendada: 

 Lao käive ja GMROII toodete kaupa 

 Lao käive ja GMROII kaupa 

 Jaekaupluse mõõdikud 

 Müügitulemused toodete lõikes 

 Müügitulemused jaemüügi tootekategooriate alusel 

 Müügitulemused kaupluse kategooria alusel 

 Tulemused terminali alusel 

 Praeguse aasta 10 populaarsemat organisatsiooniüksuse 

toodet 

 Trend tootmisüksuse alusel 

 Müügitulemuste võrdlus aasta-aastalt tootmisüksuse alusel 

 

 

 



 

296 

 

UUS, MUUDETUD JA AEGUNUD FUNKTSIOONIDE JAOKS MICROSOFT DYNAMICS AX-I 2012 R2  

Jaemüügi funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Järgmistest KPI-d on lisatud: 

 Piletite Keskmine suurus 

 OMAHIND 

 Laosumma päevad 

 Laokoguse päevad 

 GMROII 

 Kogutulu 

 Kasumimäär 

 Lao käibe summa 

 Lao käibe kogus 

 Varude käive 

 Laosumma kuud 

 Laokoguse kuud 

 Müük tundide alusel 

 Müügi kohta 

 Klientide arv 

 Kokku tulu 

 Müügi kogusumma 

 Varude kogus nädal 

Multi-Version punkti müük (POS) 

toetuse uuendamise käigus 

 

(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

Jaemüügi funktsionaalsust uuendada nõuab pärandi POS tarkvara iga 

Terminal igas hoidlas ümberpaigutamist (asendamine ja 

ümberkonfigureerimist). Selle ümberpaigutamise ajal tihedalt piiratud 

aja aken jaemüük tegevuse katkestamise vältimiseks tuleb sooritada. 

Kuigi eelnevate keskkonda viimiste vaja, et kõik kauplused samal ajal 

uuendada, toetab Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 samal ajal kaks 

versiooni Microsoft Dynamics AX-i POS tarkvara kasutavaid toiminguid. 

Multi-Version toetust võimaldab uuendada ühe kaupluse ajal, säilitades 

toiminguid kui kauplustes, mis ootavad veel uuendada upgrade 
administraatorid. 

Lisada võime käsitsi sisestada 

allahindluse Kupongi kood pakub 

 

(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

See funktsioon võimaldab teil käsitsi sisestada allahindlus kood 

Sooduspakkumised ilma kampaania loomiseks. Kasulikke koodid on 

võimalik rakendada nii telliskivi- ja mördi kauplustes ja e-poodidest. 

Kui loote kampaania hinnaalandi tähist ja allahindluse koodi käsitsi 

sisestada, kasutab süsteem manuaal koodi asemel järjestused ja 
vöötkoodid automaatselt genereerida koodi. 

Lisamine päringu vorm, online 

kauplustes kannete vaatamiseks 

 

(Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2) 

See funktsioon parandab praeguse kande päring funktsionaalsust ja 

lisab uue päringu vorm e-poe tehingute puhul. Olemasoleva päringu 

vormi abil saate vaadata kõigi tehingute kauplusesse. Siis saate 
vaadata kõiki kandeid poe abil uue päringu vorm online kauplustes. 
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Riigikohaseid funktsioone, Belgia 

Riigikohaseid funktsioone, Belgia 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Esitatud ELi müüginimekirja 

aruandeid, km-deklaratsiooni 

aruanded ja iga-aastase nimekirja 
aruanded Belgia 

Kui värskendatud XML-vormingus saate luua ELi müüginimekirja 

aruandeid, km-deklaratsiooni aruanded ja majandusaasta aruandeid. 

Võite ka asendada ELi müüginimekirja aruandeid, km-deklaratsiooni 

aruanded ja nimekiri iga-aastased aruanded, mis olid juba esitanud 
Belgia ametiasutustele. 

 

Riigikohaseid funktsioone, Brasiilia 

Riigikohaseid funktsioone, Brasiilia 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Eelarve operatsiooni koodid Brasiilia 
uuendused 

CFOP suund sissetuleva või väljamineva ja tagasi, vedu ja eelarve 

ettevõtte ülemineku eesmärk on lisatud CFOP koodid. CFOP maatriks 

võimaldab teil määrata CFOP koode kasutatakse iga tehingu ja lisati 

uus tüübid: 
 

 Vabas vormis arve - CFOP koodid, mida kasutatakse vaba 
teksti arvelt 

 Kaubavajaduse - CFOP projekti Irem mäng nõue vormil 
kasutatavad koodid 

 Kolmanda isiku üleandmise - CFOP koodid kasutatud veoks ja 

kaupade kliendile või hankijale kell üleviimistellimuse 
vastuvõtmine 

 Maksu kehtestamise üle - CFOP koodid kasutatud eelarve 
ettevõtte üleviimistellimuse ülekandmise 

 Maksudokument eelarve - CFOP koode kasutatakse maksu 
fiskaaldokument tehingu 

Lisaks uute transcation, eelmised jätkuvalt kehtima: 

 Müük - kasutatud koodid CFOP müügi ja müügipakkumise 

 Ost - CFOP koode kasutatakse ostutellimuste, ostu pakkumise 
ja ostutellimuse hankija arve 

Kasutada eelarve ettevõtete müügi- ja 
ostumahu kohta Brasiilia 

Eelarve loomine on juriidilise isiku füüsilist asukohta. Eelarve loomine 

nõuab maksu registreerimise numbrite (Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CNPJ) või Inscrição Estadual (IE)), annab ja saab juriidilised 

dokumendid, ja hindab või makse maksab. Juriidiline isik võib olla 

mitme eelarve establishmentsm ja sellisena eelarve loomiseks on nüüd 

vaja välja anda ja vastu võtta fiskaaldokumendid seotud 

müügitellimuste, müügi tulu, ostutellimuste, ostu tulu, vabas vormis 
arve, üleviimiskorralduste ja maksu fiskaaldokumendid protsessid. 

Eelarve loomine protsessides, mis on seotud ostutellimused, müügi 

tulu, ostutellimuste, osta tulu ja üleviimiskorralduste määratakse 
kindlaks teha eelarve loomine ja koha seos. 

Protsessid, mis on seotud vabas vormis arve ja makse fiskaaldokument 

eelarve loomine on määratud kasutaja eelnev eelarve dokumendi 
sisestamise. 
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Riigikohaseid funktsioone, Brasiilia 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Ostu sisestamine lisaseadmed, 
Brasiilia 

Saate luua ja sisestada ostuarve kirjutatakse Códigos Fiscais de 

Operações E Prestações (CFOP) koodid. Peate määrama CFOP koodide 

ostutellimuse või tagastatud kauba või kauba tooteliigi kaupa. Samuti 
saate määrata eelarve dokumendi liik tagasi ostutellimuse. 

Saate teha ka järgmist: 

 Saate seadistada eelarve dokumendi teksti ostutellimuse või 
hankija arve.  

 Loo viide arved, mis on lingitud ühe või mitme hankija arve 
viited arve loomisel.  

 Loo, post, ja Prindi hankija arve nontaxpayer hankijale ja 
seejärel konteerite ostuarve. 

 Tühistab ebaõige fiskaaldokument ja näitavad, et eelarve 

dokument on tühistatud ja et tühistatakse kõik pearaamatu ja 
finantstehingute. 

Sisse ja Bordero Brasiilia Loodud poolt Microsoft SQL Reporting teenused (SSRS), saate vaadata 

või Bordero makseviisi hankijale maksete tegemiseks. Märge 

kasutamisel saate konteerida ja printida üks tšekk panga või hankija, 

kui kontroll on antud panga või hankija nime. Bordero makseviisi 

kasutamisel saate konteerida ja printida ühe Bordero makse panga. 
Saate luua ka panga Bordero aruande. 

Saate vaadata või Bordero makse tühistada. Kui makse tühistada 

kanne on tühistatud ja seotud hankijate arvete on saadaval 

arveldamiseks. Kui maksud kinni peeti ning sisse või Bordero, 
tühistatakse ka kinnipeetavad maksud. 

Brasiilia fiskaaldokumendid Otsetarne 
protsessi 

Nüüd saate seotud maksud eelarve väärtused 1 ja 3 tarne kauba 

käibemaksugrupp ja tarne käibemaksu grupi kui ka CFOP on CFOP, mis 

on seotud tarne ja tarne, mis võimaldavad müügitellimuse saatelehe 

sisestamisel saatelehe tarne fiskaaldokument funktsiooniga märkus 
eelarve eletrônica (NF-e) kasutada. 

Saatelehe tarne fiskaaldokument on võimalik tühistada. 

Fiskaaldokumendi tekstid Brasiilia seadus nõuab, et prindite teksti teatud tehingute puhul. 

Õigusaktis on lühike sõnum, mis on Prinditud fiskaaldokumendid ja 

DANFE. Juriidiline tekst pakub lisateavet eelarve dokumendid, nagu 

eelarve eesmärk, dokumendi või eelarve dokumendi kohta täiendavat 
teavet. 

Nüüd saate seadistada õigusakti põhiandmed, ja lingi andmed et kui 

eelarvepoliitika kood (CFOP), hankija, klient, kaup, Müügitellimus, või 

ostutellimus. Saate määrata õigusakti fiskaaldokumendid ja DANFE 
selle automaatselt printida. Juriidiline tekst saadetakse ka SPED. 

Projekti võlateatised Brasiilia Võib hüvitada kulud, mis tehakse projekti teenuse osutaja võlateatised 

abil. Saate ka vale võlateate. Võlateate tühistamisel tühistatakse 

kõnealused tehingud ja originaal võlateate ning olek uuendatakse 
olekuks tühistatud. 

Brasiilia on sisestatud projekti arve 
tühistamine 

Projekti konteeritud arve saab tühistada, kui konteerimiskuupäeva ei 

ole suletud perioodis ja kliendi arve ei ole tasutud või arveldada. 

Tühistamise tühistab kõik konteeringud kande pearaamatu kontodele 
ostjatelt laekumata arved, maksuarvestus ja müük. 



 

299 

 

UUS, MUUDETUD JA AEGUNUD FUNKTSIOONIDE JAOKS MICROSOFT DYNAMICS AX-I 2012 R2  

Riigikohaseid funktsioone, Brasiilia 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Kinnipeetava maksu Brasiilia Kinnipeetav maks on nüüd võimalik määrata fiskaaldokument liin 
samuti maksude detemination. 

Saate määrata kinnipeetava maksu grupi klientide ja hankijate ja 

määrata kauba kinnipeetava maksu grupp kell kaupade müügil see 
vaikimisi ja ostutellimuse ridadele ja saab muuta. 

Uuendab müügi ja ostu toimimise 
liigid, Brasiilia 

Brasiilia järgivad eri protsessi ostu- ja müügitellimuste sisestamiseks, 

kui ei ole varude liikumise või seotud kliendi/hankija kande. Selle 

protsessi rakendatakse ostu-müügi tüübid seadistamine vormil 

Tegevuse tüübid. Tegevuse tüübid reguleerida protsessi, müügi ja ostu 
täites järgmised konteeringud: 

 Varude liikumise loomine 

 Kliendi/hankija kannete loomine 

 Sisestamine konto kood 

 Kliendi/hankija sisestusreeglite tuvastamine 

 Kindlaks teha kaupade transiidi laos 

Brasiilia valitsus nõuab ka, et Brasiilia äriühingute luua eelarve 

dokumendid iga sissetulevate ja väljaminevate tehingute sõltumata 
kande tüüp. 

Brasiilia maksu arvutamisel 
lisaseadmed 

Saate seadistada maksu koodid põhineb valitsuse poolt määratud 

kehtivusaja ja mitme eelarve väärtuse saab määrata ühe 

maksustamise koodi. Maksustamise kood on valitud väärtus 

käibemaksu kood ja kauba käibemaksu ajal grupi kood korrektse 
maksustamise ja maksu väärtus tuleks valida. 

Lisati uus maks tüübid: 

 ICMS-ST - et determinestributary asendamine ICMS 

 ICMS-DIF - mis määrab ostu on vahest määr interstate 
soetamine ICMS 

Võite seadistada ICMS lisajõgi asendamine põhinev arvutusmeetod 

märgistus või lihtsustatud hinnanguline müük Mato Grosso riigile. 

Saate määrata, kas kell lisajõgi asendamine baasi vähendamise 
protsendimäära kohaldatakse märgistuse alusel. 

See ei ole enam võimalik muuta maksustamise koodi ega maksu 
arvestusliku müügi- ja ostutellimuste ridade. 

Dokumenditüüpide eelarve Brasiilia 
uuendused 

Fiskaaldokumendi tüüp liigitab tüüpi fiskaaldokument seotud müügi-, 

ostu- ja fiskaaldokument seotud ettevõtete vahel. Eelarve dokumendi 

liik määratleb numbri jada, seeria, dokumendi mudel, väärtasjade ja 

paigutuse, ostu-müügi arve, arve, vabas vormis arve ja 
fiskaaldokument maksukande.  

Saate muuta eelarve dokumendi liik kui pole ühtegi kannet, mis on 
loodud, mis kasutab eelarve dokumendi liik. 

Klientide ja hankijate puhul saate määrata fiskaaldokument vaiketüübi. 

Saate määrata müügitellimuste, ostutellimuste, vabas vormis arved ja 
fiskaaldokument seotud eelarve dokumenditüüp. 

Brasiilia toodete vahel otseseid ja 
kaudseid kulusid jagada 

Kulukeskuste imendumist maksa funktsiooni loodud saate arvutada ja 

sisestada otsesed ja kaudsed kulud, mis on tekkinud tootmisprotsessis 

fiskaalperioodide lõikes. Seejärel saate arvutada neeldumise kulud 

kokku otseseid ja kaudseid kulusid, mis on aruandeperioodi jooksul 
valmistatud toodete hulka, jagades. 
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Riigikohaseid funktsioone, Brasiilia 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Projektihaldus ja raamatupidamine Projekti arve on integreeritud eelarve dokumendid ja projekti 

sisestatud arveid saate luua märkus eelarve estrônica (NF-e) 
föderaalse või olmejäätmetega. 

Saate projekti arve tühistamine ja seega tühistada eelarve dokument, 
mis on sellega seotud. 

Saate luua tarne saatelehe fiskaaldokument projekti, ühendades kirje 
nõuet ja kohaletoimetamise saatelehe funktsioone. 

Luua projekti müügitellimuste 

fiskaaldokumendid ja projekti 

Brasiilia kaubavajadused saatelehe 
sisestamise kohta 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2, projekti müügi- ja projekti 

kaubavajaduse saatelehe sisestamisel lisada käibemaksu arvutatakse 
ja vastava eelarve dokumendid luuakse 

Täiendavad arved Peate looma täiendava arve või märkus eelarve complementar 

kohandada eelarve dokument, mis on loodud vale hind, Imposto Sobre 

Euroopa Industrializados (IPI) või Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) summa. Täiendavaid arve väljastatakse 

ainult muuta positiivne erinevus. Näiteks täiendava arve on loodud, kui 

algse arve arutamise hind on vale ja kaubale õige hind on kõrgem kui 

hind, mis on registreeritud algse arve.  

Saate luua täiendava arve vigu hinna või koguse kaupade või teenuste, 

käibemaksu protsent või maksu arvutamise kohandamiseks. 

Täiendav arve on eelarve dokument, mis täiendab eelarve dokumendi 

originaali, kogu teave, välja arvatud lisakulud, värskendatakse esialgse 
fiskaaldokument. Ei saa lisada ega kustutada ridu täiendavad arvelt. 

Märkus eelarve Electronica (NF-e) 
protsess 

Märkus eelarve Eletrônica (NF-e) protsessi on tehtud järgmised 
täiustused: 

 Saate seadistada veebiteenused, tagasilükkamine koodid ja 
skeemide domeeni. 

 Saate seadistada tunnistus, keskkond, NF-e versioon, asutus, 

malli, skeemi valideerimine, automaatne printimine 

Documento Auxiliar da märkus eelarve eletrônica (DANFE) 

pärast NF-e ja situatsiooni režiim NF-e iga eelarve 
koostamiseks. 

 Saate seadistada, mis on seotud asutuse jagada samu 

veebiteenuste eelarve ettevõtetest, mis asuvad eri riikide 
vahel. 

 Saate printida selle DANFE pro-forma dokumendina, ilma arve 

sisestamist. Pro forma DANFE on tähistatud „Sem validade 

eelarve” vesimärk.Selle DANFE saab ka automaatselt printida 
kui NF-e on heaks kiitnud valitsuse maksuhalduri (SEFAZ). 

 Saate vaadata ja update tagasi lükata või tagasi lükatud 

fiskaaldokument koos kuni tühistamise loendilehe NF-e ja 

eelarvepoliitika dokumendid kuni situatsiooni loendi leht 
värskenduse. 

Brasiilia Pearaamatu uuendused Brasiilia pearaamatusse värskendused sisaldavad järgmist teavet: 

 Uued eeskirjad päev raamatud 

 Arvestuse raamatuid uuringu tasakaalu loomine 

 Kasutades analüüsi pearaamatu 

 Avada ja sulgeda tingimuste õiguslik raamatupidamise 
aruanded 
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 Luua vanema pearaamatukontode lastega 

 Vaikimisi kirjeldused ja töölehe teksti kinnipeetava maksu, 
intressi ja trahvi maksed 

 Konsolideeritud ettevõtted 

 Uuendused mitu Pearaamat vormides ja aruannetes 

Kasutada eelarve ettevõtete müügi- ja 
ostumahu kohta Brasiilia 

Kasutada eelarve ettevõtete maksustamise väljastada müügiarved, 

ostuarved ja vabas vormis arvete puhul. Eelarve loomine on juriidilise 

isiku füüsilist asukohta. Eelarve loomine nõuab maksu registreerimise 

numbrite (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) või Inscrição 

Estadual (IE)), annab ja saab juriidilised dokumendid, ja hindab või 
makse maksab. Juriidiline isik võib olla mitme eelarve ettevõtetest. 

Täiendusi, vabas vormis arved, 
Brasiilia 

Saate luua ja sisestada vabas vormis arve maksualase teabe 
määramisega. Saate teha ka järgmist: 

 Lisada vabas vormis arve fiskaaldokument tekstid või 
õigusnormide tekste esitamata. 

 Õige vabas vormis arve parandatud vabas vormis arve ja 
kreeditarve tühistatud arve loomiseks. 

 Vabas vormis arve tühistamine. 

 Saate vaadata teavet veokirja postitusvormi vabas vormis 
arve põhivara müük. 

 Luua ja sisestada vabas vormis arve põhivara muud maksud. 

Vastavalt Brasiilia alammooduli töölehele tulu on kirjendatud 

brutosumma ja hõlmab kõiki müügi suhtes kohaldatavad maksud. Müügi 

suhtes kohaldatavad maksud on broneeritud maksu tasuda kontole 

krediiti ja deebet käibemaksu kulu konto. Konteeringu liik käibemaksu 
vastaskonto abil saate broneerida-Kapitaliosalusel arvestatud. 

Brasiilia impordi fiskaaldokumendid Eelarve impordidokumendi võib anda, kui loote ostutellimuse välisriigi 

hankijalt kaupu importida. Enne ostutellimuse konteerimist saate 

määrata ostutellimuse kohta teavet impordi deklaratsiooni. Ka saate 
tühistada eelarve vale impordidokumendi esitamisel. 

ICMS maksudokumentides, Brasiilia ICMS maksu dokumente saate salvestada maksu korrigeerimise kannete 

vahel eelarve ettevõtete andes märkus eelarve eletronica (NF-e) ja 
taastada ICMS maksusumma põhivara ostu eest osamaksetena. 

Eelarve dokumendid ja 

fiskaaldokument raames 

Fiskaaldokumendi raamistiku abil tagama, et lähetatud 

fiskaaldokumendid vastavad eeskirjad ja struktuuri, olenemata sellest, 

mille eelarve dokument loodi tehingu. 

 

Fiskaaldokumendi raames hoiab kõik eelarve dokumendid ühte 

hoidlasse, mis sisaldab kogu teavet, mis on vajalik valitsuse 

aruandluse, olenemata andmete esitamise formaat. 

 

Fiskaaldokumendi vaatur on saadaval ka osa fiskaaldokument 

raamistikust, süvitsi minna kogu eelarve document–related teabe 

pakkumine: 

 

 Eelarve dokumendid ja nende alusdokumentide vahelised 

seosed 

 Eelarve viited, käibemaksu, viidatud protsesside, fatura ja 

osamaksetena, lisakulud, õigusaktid ja Lisateave 
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Brasiilia lokaliseerimine jaemüük toote 

käitlemise nõudeid kasutuselevõtt 

Jaemüügi toetab mitut funktsiooni, mis võimaldab kasutajatel hõlpsasti 

hallata oma tooted. Need funktsioonid on võime muuta toote atribuute 

massuuendamine tööriista abil, hallata toodete jaemüük kategooriasse 

hierarhia funktsiooni abil. ning hallata tooteid kasutades välja toote 

mudel, mis on toetatud Microsoft Dynamics AX-i 2012. See funktsioon 

lisab atribuudivälju Brasiilia konkreetse toote need omadused. nii, et 

Brasiilia saavad kasutajad ära need vahendid hõlpsasti hallata oma 
tooted. 

Kaupade üleviimiseks eelarve 

ettevõtete vahel 

Saate üle kanda ladu kaupade ladudes, mis asuvad eri eelarve 

ettevõtete vahel. või üle kanda kolmanda osapoole laod, kaupade 

üleandmist fiskaaldokumendid abil. 

 

Kaupade üleviimiseks eelarve ettevõtete vahel, järgmised üle eelarve 

dokumendid välja ja sai: 

 

 Väljamineva maksu dokumendi – laeva kaupade ladu, mis 

asub erinevate eelarvete loomine. Väljamineva maksu 

dokumendi võib välja, kui lähetate kaubad. 

 Eelarve sissetuleva dokumendi – vastuvõtu saadetud kaupu 

laost, mis asub eri eelarve loomine. Eelarve sissetuleva 

dokumendi saate registreerida kaupade saabumisel. 

 

Riigikohaseid funktsioone, Hiina 

Riigikohaseid funktsioone, Hiina 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Hiina maksu integratsiooni Käibemaks (VAT) numbrite nüüd saab kliendi kirjeid lisada. 

Jaotamine alammooduli read Alammooduli töölehe read raamatupidamise kanded pearaamatusse 

konteeritud peažurnaali abil. Saate luua alammoodulite allikas 

dokumendid nagu arved, saatelehtede ja komplekteerimislehtede 

klientide ja hankijate jaoks. Enne kande teabe pearaamatusse 

sisestamist saate vaadata või redigeerida alammooduli töölehtede 

jaotamise meetod. See meetod võimaldab eraldada sisestamise 

summade vahel mitu finantsdimensioonide ja muuta vaikimisi 

pearaamatu konto number või rahalise küljega väärtused põhinevad 
kasutajaõigused. 

Hiina, Hiina kande tüüp ja Hiina kande number on rakendatud 

kaubaandmiku kannetes. Hiina kande liiki ja Hiina kandenumbrite 

kaasatakse Kaubaandmiku kanded pärast raamatupidamise 

distributsioonid ja alammooduli töölehe ridu ei sisestata. Saate teha 

päringuid andmikukannete Hiina kande liiki ja kandenumbrite Hiina 

pearaamatu päringute ja 16 olemasoleva süsteemispetsiifiliste 

julgeolekunõuete loetelu aruannete abil. Samuti saate printida 

pearaamatukanded koos Hiina kandenumbrite ja Hiina Hiina kande liiki 
ja kandenumbrite finantsaruannete printimiseks. 

Sihtnumbrit Hiina impordi Saate importida avaldatud Hiina Post Hiina sihtnumber koodid. Valige 

importimiseks ainult uute kirjete või saate olemasolevatest 
dokumentidest üle kirjutada ja lisada uusi kirjeid. 

Uuendatakse ka nime ja aadressi vormingu. Uuendatud 
Aadressivorming on riik, riik, linn, linnaosa ja tänav. 
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Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Põlvkonna Aasia õiguslik aruannete Hiina 
Microsoft Excelis 

Väliste finantsaruannete bilansi, kasumi ja kahjumi aruanded, maksu 

aruannet ja rahavoogude aruanded, saate luua nii Microsoft Exceli 

töölehtede üheveerulisest lehest kahe veeruna ja kahe veeruga Prindi 

formaadis. Hiina Aasia juriidilise aruande paigutuse abil saate luua 
raamatupidamise aastaaruande koostamisel. 

Maksu integratsiooni parandamiseks, 
Hiina 

Mis ametliku käibemaksuga arve number on lisatud väli 

olemasolevate kliendi avatud arvete loendilehe. Saate otsida ja 
vaadata müügiarvete ametliku käibemaksu arve numbri abil. 

Pearaamatu konto puustruktuuri Hiina Hiina õigusaktide kohaselt peavad ettevõtted saate luua ja hallata 

edetabelite tippu puustruktuuris hierarhiline konto kontod mitmel 

tasandil pearaamatu kontode loomisega. Saate luua kontonumbrid 

konkreetset mudelit, mida näidatakse nii, et saate lisada pearaamatu 

konto number. Nt pearaamatukonto jaotatud kahele tasandile, peate 

kasutama oma konto number formaadis xxxx-AA. Siin esimesed neli 

algab esimene tase, nagu raha kontol, ja kaks viimast tähemärki 

tähistavad alamtasemele, nagu raha konto valuutas. Märk, mis eraldab 

erinevate tasandite pearaamatukonto on kasutaja määratletud. Selles 
näites kasutatakse eraldusmärgi sidekriips (-). 

Saidi varude väärtuse pearaamatu 
kontod 

Hiinas, organisatsioonid, mis on rohkem kui 100 laokaupade ja säilitada 

mitu ladu on kohustatud dokumendi laoväärtused 

pearaamatukontodele. Need varud väärtused on korraldatud saidid ja 

kaubagruppe. Nende varude saidid liigitatakse pearaamatukontod lao 
väärtuse. 

Microsoft Dynamics AX-is, firma võib olla mitu alad ja varude asukohad. 

Saate seadistada või muuta kauba pearaamatukontodele sisestamiste 

seadistamiseks erinevate erinevate alade ja näidata iga lao kaubagrupi. 

Saab ka Aktiveeri kaubavaru kannete kombinatsioonid saidid ja seejärel 

sisestada müügitellimuste, ostutellimuste, lao töölehtede või tootmise 

töölehtede lehekülje kohta. Saate vaadata pearaamatu kontod iga saidi 
varude maksumust ning kontoplaani vorm. 

Žurnaalide ja arvete konteerimisel uuendatakse järgmised 
pearaamatu kanded: 

 Müügitellimuse konteerimisel pearaamatu kannete 
rakendatakse õiges moodustab saatelehtedele ja arvetele. 

 Ostutellimuste konteerimisel pearaamatu kannete 

rakendatakse ostmiseks, saatelehed, arved või ostu 
tagastuskorraldused õigetele kontodele. 

 Ostutellimuste konteerimisel ja lõpuks tootmistellimuste 

varude kaupade standardkulude mudelit, pearaamatu konto 
seadistuse alusel valitud selle kauba sisestamine vorm. 

 Varude liikumine, tulu ja kulu, kooslused, kauba saabumine, 

materjalid tootmisse, füüsiline inventuur, märgistusega 

inventuur ja projekti töölehtede sisestamisel 

pearaamatukonto, kuhu on märgitud seadistuse ja Euroopa 
kauba sisestamine vormi. 

Koosluse versiooni Hiina võrdlus Toode võib sisaldada palju versioone selle koosluse (BOM) selle 

elutsükli jooksul. Saate kasutada ka Koosluse võrdlus vormi toote 

mitu versiooni erinevuste tuvastamiseks. Saate võrrelda ja tõstke esile 

erinevused komponentide seas rühm sarnaseid ja erinevaid tooteid. 

See aitab teil tõhusamalt oma toodete erinevusi ja kasutab klientide 
päringutele vastata ja parandada üldist tootlikkust ja töö tõhusust. 
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Riigikohaseid funktsioone, Hiina 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Pangakontode sobitamine ja Hiina 
finantskalender 

Saate viia vastavusse panga väljavõtted pangakontodele, mis on 

aktiivsed. Pangakonto olekut ei saa muuta passiivseks, kui kontol on 
avatud mis tahes leppimine töölehti. 

Saab kinnitada ka arvestusperioodide sulgemine on Pearaamatu 
kalender vorm. 

Juriidilised isikud ja kontoplaani  
Hiina-teavet säilitada 

Kaks uut Hiina suunatud vorme, mis on seotud juriidiliste isikute ja 
kontoplaani saate seadistada teavet Hiina. 

Hiina kannete täiustused Vastavalt Hiina raamatupidamistavadele tuleb järjestikuste Hiina 

kannete kandenumbrid. Te saate kontrollida, kas Hiina kandenumbrite 

on järjestikuste ja seejärel uuesti nummerdamine kannete Hiina 

kandenumbrite järjepidevuse säilitamiseks. Saate luua aruande ajalugu 
ümber nummerdatud artikliks kannete kuvamiseks. 

Saate teha ka järgmist: 

 Saate printida kanded alates selle Töölehe kanne vorm. Enne 

või pärast konteerimist saate printida maksekviitungi. Pro 

forma sisestamise suvandi abil saate printida kande enne 

postitamist. Prinditakse ainult teavet, mis on loodud pärast 
seda, kui kanne on sisestatud. 

 Luua peažurnaali töölehe ja tööleheridade ja selle Hiina 

kannete vorm. Saate kinnitada ja sisestada ühe kande või 
mitu kannet. 

Vastavusseviimise aruande teabe 

Microsoft Dynamics AX-i salvestatud 
impordi panga väljavõtted 

Nüüd saab panga väljavõtted erinevates formaatides importida, 

imporditud pangakonto väljavõtteid vastavusse viia ja väljavõtte read 
viimati pank dokumente, mis vastavad. 

Varude kokkuvõttearuandeid, Hiina Hiina ettevõtted kasutada ka varude seisundi aruande vaatamiseks 

summeeritud varude seisundi, sealhulgas alguses kogus, kogus, 

väljastatud kogus ja lõpuks määratud kauba kogus,. On 

Lao/väljaregistreerimine staatuse on teine sageli kasutatud 

inventuuri aruanne, mis pakub üksikasjalikumalt kui on varude 

seisundi aruande. Need aruanded võib kahtlesid võimalus kehtestada 
varude dimensiooni. 

Abil saate kontrollida lao sissetulekute ja väljaminekute kohta lao 
liikumise järgmised aruanded: 

 Varude oleku aruande − kuvatakse alguses kogus, kogus, 
kogus ja lõpuks kogus varudes olevate kaupade tähtajalise. 

 Lao/välja staatuse aruande − näitab üksikasjalikku sisse/välja 
staatuse varudes olevate kaupade tähtajalise. 

Näiteks kuvab Ümbruskonnas staatuse saanud ostutellimuse, 

tootmistellimuse, maksekorralduse ja inventuuriga loendatud, ja muud 

sisend laokanded kaupade arv. Ümbruskonnas staatus hõlmab ostetud, 

laaditakse ümber või toodetud kogused. Välja Olek kuvatakse 

Müügitellimus, tootmistellimuse, maksekorralduse ja inventuuri ja läbi 

teiste väljund laokanded kaupade arv. Selle teabe abil saate vaadata 

üksikasjalikku/väljaregistreerimine varudes olevate kaupade staatus 
ettenähtud tähtaja jooksul. 

Kui konkreetse perioodi ei valinud, jooksva kuu esimese kuupäeva 

kasutatakse alguskuupäeva ja lõppkuupäeva kasutatakse praegust 
kuupäeva. 
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Riigikohaseid funktsioone, Hiina 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Arvete käibemaks (VAT) vabas vormis 
arve abil 

Siis nüüd küsimus: käibemaksu arvetele on tasuta teksti arve vorm. 

Aruande teabe GB/t 24589-2010 Hiina Valige teave, mida saab eksportida XML-faili jaoks Hiina tarkvara 
andmete raamatupidamisstandardite parameetrite seadistamine. 

Hiina rahalise küljega atribuudid Saate määratleda mitu rahalise küljega atribuudid, lisaks osakond, 

kulukeskus ja eesmärk, saate vaadata ja muuta konto ja töölehe 
teavet.  

Hiina, saate kasutada täiendavaid finantsdimensioonide Hiina panga 

vastavusseviimise töölehe ja Hiina vautšerite süsteem. Järgmised 
aruanded on saadaval uued mõõtmed: 

 Konto analüüs dimensioonide kaupa 

 Konto bilansi dimensioonide kaupa 

 Kontoplaani dimensioonide kaupa 

 Üksikasjalikud pearaamatukanded dimensioonide kaupa 

 Pearaamatukanded dimensioonide kaupa 

 Hankija saldo dimensioonide kaupa 

 Kliendi saldo dimensioonide kaupa 

 Maatriksi aruanne dimensioonide kaupa 

Uuendused, et Hiina kanded Saate sisestada konto ja dimensiooni atribuudi koos tehingu. Saate 

määrata ainulaadse dimensioonide kombinatsioonide peamine ja 

vastaskonto kannete loomisel. Hiina, Hiina kannete sisestamisel saate 

sisestada pearaamatukontode ja dimensiooniväärtuste koos, ja need 

andmed raamatupidamise eeskirjade järgimise kontrolli enne kannete 
sisestamist. 

Kuu keskmise kulu, Hiina Kuu keskmise maksumuse meetodil on varude maksumus meetod, 

kaalutud keskmise põhimõttel. Kaalutud keskmine põhimõtte kohaselt 

üksusi, mis on välja antud varudest on hinnatud üksused, mis on 

varudesse iga kuu Lao sulgemise aja jooksul keskmise väärtuse põhjal. 

Kuu keskmise maksumuse meetodil on sarnane kaalutud keskmise 

soetusmaksumuse meetodi abil kuupäeva, välja arvatud, et see 
arvutatakse kuu asemel kindla kuupäeva abil. 

Kuu keskmise kulu meetodit kasutatakse kindla kauba kaalutud 

keskmise kulu arvutusviisi kuu lõpus. Selle keskmise maksumuse 

kasutatakse korrigeerida kandeid kõigi üksuste selle kauba kuu jooksul 

välja antud, nii et kõik toodang selle konkreetse kauba kannete kuul on 
sama ühiku omahind. 

Ainult kuu keskmise kulu arveldatud laekumistest arvutatakse ja 

andmise tehingutega seotud arveldamine toimub ainult arve. Non-

Arveldamata tarned ja väljamineku kanded arvutatakse ja kuu, kui 
nende kohta esitatakse arve elama. 
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Riigikohaseid funktsioone, Tšehhi Vabariik 

Riigikohaseid funktsioone, Tšehhi Vabariik 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Skonto Tšehhi Vabariigis Tšehhi Vabariigis on skonto nüüd kui realiseerimata vahetuskursi 
kasumi ja kahjumi korrigeerimine arvutatakse. 

Maksukohustuslastele käibemaksu 

toetust Tšehhi Vabariik 

Kui kaks maksukandeid saab sisestada maksukohustuslastele 
käibemaksu. 

Poolaasta kulumit kõrvaldamise ja 

põhivara müügist 

Tšehhi Vabariigis, pool põhivara kulum saab kohaldada maksustamise 

eesmärgil, kui vara on müüdud või muul viisil käsutada, olenemata 

võõrandamise kuupäev. Võimalus kasutada poole aasta kulum on 
lisatud ettepaneku vormi. 

Käibemaksu täiendav teave olema 

kantud maksukandeid 

Täiendavad km-registri teave olema kantud nüüd maksu kannete 

kuupäeva. Käibemaksu tasakaalustamise aruandes loomisel kaasatakse 
Lisateave. 

 

Ida-Euroopa-regioonikohaseid funktsioone 

Ida-Euroopa-regioonikohaseid funktsioone 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Kliendi arve numbrite Leedus ja Lätis Leedus ja Lätis, saate määrata konkreetsete numbrite müügiarvete 
kasutaja või kasutajagrupi. 

Põhivarade omandamiseelse käitlemine Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2, vara omandamine võib jagada kahe 

eraldi samme oma sisestamised pearaamatu ja põhivara uuendused. 

See võimaldab salvestamist eraldi GL kanded põhivara kuludesse ja 

see on kasutusele võetud. Vara veel esimene samm protsessis 

(omandamiseelse etapp) ei ole lubatud kulum. Omandamiseelse 
summad on vaadatav vara tasandil. 

Käibemaksu direktiivi printimist 

müügiarvetele. 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 pakub võimalust energiamaksu 

direktiivi puhul vastavad käibemaksukoodid luua ja printida 
müügiarveid kordselt keeles kõik Ida-Euroopa riikide/regioonide. 

Ringi põhivara kulumisummad  

Ida-Euroopa riikide/regioonide 

Põhivara kulumisummad võib ümardada üles- või allapoole lähima 
arvuni, on määratud väljal kulumi ümardamine. 

Värskendamine aruannete alusel 

käibemaksu maksuhaldurile registri 

kuupäev 

Tšehhi Vabariigis ja Poolas, saab aru maksualase teabe 

sisestuskuupäevast erineva kuupäeva. Välja km kuupäeva registrisse 

on lisatud müügi-, ostu- ja projekti dokumente. Nüüd saate luua 
erinevaid käibemaksu aruandeid selle kuupäeva alusel. 

Parandatud arveid luua Ida-Euroopa riikide/regioonide, saate luua ja sisestada vabas vormis 
arve tühistamine loomata parandusmeetmete vabas vormis arve. 

Intrastat-aruandluse jaoks Ida-Euroopa 

riikides/piirkondades 

Saate luua INTRASTAT-aruannete Ida-Euroopa riikide ja piirkondade 

üldist XML-vormingus. Saate kasutada Extensible Stylesheet Language 

teisendused (XSLT) stiilis lehed ja ekspordi riigi-/ regioonikohaste 

Intrastat aruannete XML või CSV faile nagu põhineb XSLT-laadilehtede. 

Saate kasutada XSLT-laadilehtede mitu XML või CSV-faili versiooni 
säilitamiseks. 
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Ida-Euroopa-regioonikohaseid funktsioone 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Kliendi ja hankija tehingute arveldamise 

saab nüüd vaadata konkreetse 

tasakaalustuse puhul 

Uus abimees tabelis talletatakse tasakaalustuskandeid täiendavat 

teavet. Seda teavet saab vaadata klõpsates ning kanded 

tasakaalustamisel nuppu ning Kliendi kanded ja hankijakannete 

lahendamise järgmisi vorme: 

 

 Valuutakursi korrigeerimine, kui arve ja makse arveldamise 

loob realiseeritud vahetuskursi erinevus 

 Erinevad sisestusreeglid kanded arveldatakse postitad profiili 

muutmine, kui kaks 

 Ettemakse teisendamine makse, kui ettemaks on ümber 

makse, või vastupidi, kasutades käitlemise vormi ettemaks 

 Realiseerimata vahetuskursi korrigeerimine, kui arve ja makse 

arveldamise loob realiseerimata vahetuskursi erinevus 

tühistamine 

 Skonto arve, makse, mis on rakendatud skonto asumiseks 

 Sendierinevus, lahendatakse makse arve veidi erinev summa 

(alamakse) 

 Tingimuslik maksude sisestamise, lahendatakse arve, makse, 

mis on kohaldatud tingimisi maks 

 Cross-firma asula, arvete maksmine, kui eri äriühingute 

kontserni funktsiooni abil lahendatakse 

Euroopa Liidu (EL) müüginimekirja  

Ida-Euroopa aruandlus 

Microsoft Dynamics AX-i 2012, lisati toetust Euroopa Liidu (EL) liikmete 

arvu riikide hõlpsasti luua müügi (ja ostetud, mõnel juhul) kaupade 

ja teenuste müügi üldloetelu aruande Käibemaksukohustuslasena 

registreeritud isikud ja teiste ELi riikide. Microsoft  

Dynamics AX 2012 R2 on järgmised Ida-Euroopa riikide/regioonide 

integreeritud toetust: 

 Tšehhi Vabariik 

 Ungari 

 Leedu 

 Läti 

 Poola 

 Eesti 

Teha makseid kasutades Avansisaajate 

Ida-Euroopa riikides/piirkondades 

Saate seadistada töötajate Avansisaajate ja sisestada hankijaarvete 

eelnevalt omaniku andmed. Avansisaaja kanded luua pearaamatu 

kanded tasakaalustada. Peažurnaalide ja saatelehe töölehti saab 
sisestada ka avansisaaja kanded. 

Põhjuse kood projektide toetamine Väljad tähis ja põhjus, miks kommentaar on lisatud arve ettepaneku 

vormi arve töölehe vormil, ja valida kreeditarve vormi. See on algse 

arve viited printida kreeditarve dokumentide Ida-Euroopa õigusaktide 

nõude toetamiseks. 

Selle parandamiseks toetab projekti arve järgmine Ida-Euroopa 

riikides/piirkondades: 

 Tšehhi Vabariik 

 Ungari 

 Läti 

 Leedu 

 Poola 

Põhivara inventuuri aruannet Selle Fikseeritud varade inventuuri Eestis ja Lätis on saadaval 
aruanne. 
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Ida-Euroopa-regioonikohaseid funktsioone 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Korrigeerimise sisestuste nüüd 

kasutada storno arvestusprintsiipi kogu 

Ida-Euroopas 

Korrigeerimise sisestuste storno raamatupidamisarvestuse põhimõtte 

kohaldamine on laiendatud kogu Ida-Euroopa riikides/piirkondades. 

Storno konteeringud on nüüd saadaval kogu Ida-Euroopas, kui teete 

järgmist: 

 Müügitellimuse saatelehe sisestamine või tellimuse toote 

ostutarne. 

 Registreeritud arve ostureskontros tühistamine. 

 Saate sisestada varude tehingu või vaba kohandamine (tarne 

korrigeerimine). 

 Sisestada lao ümberarvutamine või sulgemine (küsimus 

korrigeerimine). 

 Tühista lao korrigeerimine/ümberarvutamine. 

 Negatiivne tund, kulu, kaup või tasu töölehe sisestamine.  

 Kohandada projekti kande. 

Vahetuskursi täpsustustega pangakonto 

kanded ja sularahatehingute Ida-

Euroopa riikidele 

Pangakonto kanded ja sularahatehingute valuutas arvestuse saab 

põhivarasid, kui valuuta raamatupidamise ja aruandluse vahetuskurss 

muutub. Ümberhindluse ajal saate luua aruandeid lüüa järgmised 

andmed: 

 Valuutakursi korrigeerimise kande 

 Pearaamatu kanded ning aruannete esitamise ja 

raamatupidamise valuutad, eraldi 

 

Riigikohaseid funktsioone, Saksamaa 

Riigikohaseid funktsioone, Saksamaa 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Soetusmaksumuse korrigeerimised 

arvutamine 

Soetusmaksumuse korrigeerimised Saksamaal tuleb arvutada kui 

kohandus tehti esimesel päeval majandusaastal, olenemata 
kuupäevast, mil korrigeerimise kanne loodi. 

 

Ungari riigi funktsioonid 

Ungari riigi funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Pangakontod ja Kassa maksete 

vahetuskursi arvutamise 
ümberkujundamine 

Mahutada vahetuskursi arvutamise kohta Ungari seaduslik nõue, on 

lisatud on keskmise arvutamise vahetuskursi täpsustustega. 
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Riigikohaseid funktsioone India 

Riigikohaseid funktsioone India 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Viga/hoiatus eemaldatakse India otseste 

maksude üle läve 

Läve valideerimise viga/hoiatus sõnumi funktsiooni, mida saate 

seadistada teatama kasutajaid, kui kumulatiivne tehingu summa on 

lävest otseste maksude (TDS/Telekaamerasüsteemide) jaoks esimest 

korda on taunitud Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2. Juhime teie 

tähelepanu sellele, et künnise funktsionaalsus on aegunud; ainult 
viga/hoiatus sõnum on eemaldatud. 

India kulumi arvutamine Vastavalt India äriühingute seadusele, varade amortisatsioon on 

arvutatud päevade jooksul, tööstuse liiki ja vahetuse tüüp. Vara 

tegelikult kasutusele võetud järgmistest meetoditest kasutades 

päevade arv põhineb varade kulumi arvutamine 

 Protsendi meetodi 

 Kirjaliku meetodil (või väheneva jäägi meetod) 

 Igakuise kulumi arvutamisel aluseks tegelik arv kuus päeva 

India puhul on lisatud protsent lineaarsele meetodile. Sirge protsendi 

meetodi puhul kasutatakse ainult selle päeva alusel parameeter 

kulumi arvutamisel. Amortisatsioon on arvestatud päevade arv ja 

kuvatakse selle amortisatsiooni vormi väärtusmudeli jaoks valitud 

kulumiarvestuse meetod ja kalendri tüüp. Kui valite väheneva jäägi 

meetod, kui on kiht väärtusmudeli, saab kasutada nii standard 

kulumi arvutamise protsessi ja päev põhineva kulumi arvutamise 

protsessi. Te võite lisada standardse kalendri või päev-põhine kalender 

kui kulumireegli väheneva jäägi meetod. 

Hooajaline ja mitte-hooajalised amortisatsioon arvutatakse kasutades 

on minimaalne päevade arv parameeter. Shift kulumi arvutamise on 

arvesse järgmisi tegureid: 

 Shift ja tööstuse tüüp.  

 Shift amortisatsiooni määra. 

 Kirje väärtus mudel sisestamiskihi peab olema praeguse, ja 

kalendri tüüp peab olema päeva alusel. 

Arvutatud shift kulumi väärtusmudeli jaoks on eraldi iga tüübi muutus. 

Ühe vahetuse amortisatsiooni, kalendri tüüp peab olema päeva alusel 

puhul on kiht väärtusmudeli, ja Kulumiarvestusviis on sirge protsent 
või vähendada amortisatsioonimeetodit. 

India finantsdimensioone. Saate määratleda piiramatu finantsdimensioonide ning kasutada neid 

finantsdimensioonide konto segmentide kontoplaani. Saate määratleda 

finantsdimensioone pearaamatu maksugrupid, otsene ja kaudne maks 
päringud, EXIM toetuskavasid ja aktsiate üleandmise. 

Maksusoodustuse EXIM ekspordi 

edendamise kapitalikaupade 

Ekspordisoodustuste kava 

Ekspordi edendamise kapitalikaupade Ekspordisoodustuste kava alusel 

litsentsi omanik saab importida kapitalikaupu, kaasa arvatud arvuti 

riist- ja tarkvara. 0% EPCG-kava kohast kapitalikaupade importi 

kehtivusaeg on 9 kuud. Ekspordi kohustuse aega 2 aastat ainult üks 

kord, saab pikendada teatavatel tingimustel. Ekspordikohustuse 

täitmiseks on võrdne 6 korda salvestada, et EPCG-kava alusel 

imporditud kapitalikaupadele tollimaksu ja ekspordikohustus on 

täidetud 6 aasta jooksul alates loa väljaandmise kuupäevast. 

 

Soodustingimustel 3% tollimaksu EPCG-kava võimaldab ettevõtjal 

ekspordikohustus võrdub 8 korda salvestatud EPCG-kava, mis tuleb 

täita 8 aastat imporditud kapitalikaupade tollimaksust. EPCG-kava 

volituste koos salvestatud INR 100 crores summa või enam, võib 

ekspordikohustus täidetud üle 12 aasta jooksul.  
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Riigikohaseid funktsioone India 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Ettevõtted, mis tegutsevad juhatuse tööstuslikuks & Rahaline 

rekonstrueerimine (BIFR) ja üksused piirkondades 

põllumajandustoodete ekspordi on antud ka 12 aastat ekspordi 

kohustusi täita. Vahendavad eksportijad saab importida kapitalikaupu 

EPCG-kava alusel, kui kapitalikaubad on paigaldatud tehases tõendavad 

tootja, kes on märgitud litsentsi. EPCG-kava loa omanik saab soetada 

ka masinate ja seadmete India ja India tootja saab importida 0 protsenti 

ja 3 protsenti soodustingimustel kiirusega masinate osad. Litsentsi 
omanik, mitte aga tootja on vastutav ekspordikohustuse täitmiseks. 

Elektrooniline failivorming TDS ja 

telekaamerasüsteemide eksportijaid 

tehtud muudatused 

India maksuseaduse kohaselt juriidilised isikud peavad esitama kord 

kvartalis maksu maha arvata allikas (TDS) kell ja maksu koguda allikas 

(TCS) aruanded elektroonilisel kujul-ning siseriiklike väärtpaberite 

keskdepositooriumi piiratud (NSDL). 

 

Elektroonilise TDS ja telekaamerasüsteemide eksportijaid tehtud 

avaldused peavad sisaldama deduktor, edasi-tagasi ettevalmistamist, 

ülemineku kande number, kolmandate isikute kellele maksu maha või 

kogutud andmed ja challan üksikasjad, mis on seotud maksu valitsuse 

volitatud pank hoiuste kasutatav utiliit nimi tüüp. 

 

Omavalitsuse üksuste tuleb luua aruandeid TDS ja 

telekaamerasüsteemide eksportijaid tehtud elektrooniline failivorming, 

mis sisaldab järgmisi täiendavaid andmeid: 

 

 Ministeeriumi andmed – et ministeerium, et valitsuse üksuse. 

 Töötasu ja konto ametnik (PAO) kood-6-kohaline tähti ja 

numbreid sisaldav kood. 

 PAO registreerimisnumber – seitsme-kohalise 

registreerimisnumber. 

 Joonistus- ja võrdlusest ametnik (DDO) kood – 10-kohaline 

tähti ja numbreid sisaldav kood. 

 DDO registreerimisnumber – 10-kohaline 

registreerimisnumber. 

 

Regulaarselt või parandamise elektrooniline TDS ja 

telekaamerasüsteemide eksportijaid tehtud avaldus fail tuleb kinnitada 

faili valideerimine Utility (FVU) tööriistaga avaldused esitatakse NSDL. 

FVU tööriist kontrollib challan üksikasjad noteeritud elektroonilise TDS 

ja telekaamerasüsteemide eksportijaid tehtud avaldusi vastu üles 

pankade poolt challan üksikasjad. Kui vastuolu challan üksikasjad, 
hoiatus fail on loodud vastuolu üksikasjad. 

Värskenduste importimiseks 

tellimuste India 

Kauba impordi tellimuserea kogus võib suurendada pärast seda, kui 

olete tellimuse arve registreerimisel. Kauba impordi tellimuserea 

kogusest ei saa vähendada, pärast seda, kui olete tellimuse arve 

registreerimisel. Uuendatud impordi tellimuse rea kogus peab olema 

väiksem kui konteeritud kauba arve ja kande kogus.  

 

Saate vaadata uuendatud impordi korra ning arve registreerimine vorm. 

 

Kui konteerite arve ja kande tellimuse impordi ning sisenemise arve 

ning tellimuse real on märgitud ruut on arve registreerimine vorm. 

Kustutada ei saa importida tootmistellimuse reale ning arve 
registreerimine kui ka Arve ja kande märkige ruut rea. 
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Ostjatelt laekumata arved ja kontodele 

makstavad arved 

Saate luua ja sisestada arve rida, mis on seotud ostutellimuse arve. 

Saate sisestada andmed need hooldusarve ridadel järgmistest 

maksudest: 

 

 Arvestatakse (TDS) 

 Allikas (TCS) maks 

 India käibemaksu 

 Käibemaks (km-ta) 

 Aktsiis 

 Teenuse maksu 

Samuti saate luua korduvaid arve ja otseste ja kaudsete maksude 

arvutamiseks korduva arve summa. Kõik andmed, mis on vaja luua 
korduvate arvete saab määrata selle vabas vormis arve malle vorm. 

Põhivara üle India Saate üle kanda põhivara valitud väärtusmudeli raamatupidamise 

kanded abil erinevate dimensiooniväärtuste vahel. India ettevõtte 

tulumaksu seaduse nõuetele, on põhivara moodustasid ja 

amortiseerunud vara mõiste blokeerida abil. Põhivara, mis on ühised 

omadused on jaotatud plokid vara India tulumaksuseaduse esitatud 

suuniste alusel. Kui üksiku varaobjekti kohta on seotud vara (põhivara 

grupi Microsoft Dynamics AX-is määratletud) ploki, üksiku varaobjekti 

kaotab oma identiteedi ja on ühendatud vara väärtus. Kulum on 

põhivara väärtus tervikuna kohaldada ja üksiku varaobjekti väärtuse, ei 

arvestata.  

 

Süsteem ei saa kindlaks teha konkreetse väärtuse ja ülekandmise, 

põhivara raamatupidamisliku jääkväärtuse, kui selle põhivara 

väärtusmudeli põhivara grupi mille varade grupi kulum kehtib. Seega 

Väärtusmudelid seotud põhivara puhul, mille on rühma 

kulumiraamatu on märgitud ruut tuleb filtreerida välja ning Põhivara 
üle vorm. 

Alammooduli tööleht ja jaotuse 

raames koos India otseste maksude 

kasutuselevõttu 

Alammooduli tööleht ja jaotuse raames kohaldatud India 

funktsioonidega sisendkäibemaks maha kell allikas (TDS) ja maksu 

koguda allikas (TCS) otseste maksude summad. Selle kasutuselevõttu, 

on kasutusele võetud uus rahaline suurus, kinnipeetava maksu ja TDS 

ja telekaamerasüsteemide eksportijaid tehtud otseste maksude 

summad jagatakse vahel, põhineb originaal algdokumendi Real allikas 

summa jaotamine. Osana alammooduli töölehe ja jaotamise 

funktsioone, raamatupidamise kanded TDS ja Telekaamerasüsteemide 

maksu saab kontrollida enne, kui summad sisestatakse pearaamatu 

kontodele. 

 

See funktsioon rakendub otseste maksude summad, mis põhinevad 
ostutellimused, hankija arvete ja vabas vormis arveid. 

Muutunud viis otseste maksude kandeid, 

mis sisestatakse pearaamatusse. See 

funktsioon asendab funktsiooni TDS ja 

telekaamerasüsteemide eksportijaid 

tehtud kohandusi, mis on nüüd 
aegunud. 

Otsese maksu kandeid korrigeerida abil luuakse pearaamatu töölehe 

kinnipeetava maksu. Kinnipeetava maksu töölehe, saate määrata 

tehingu otseste maksude kohandamise üksikasjad, arvutada 

maksusumma ja siis üle peažurnaali töölehe teavet. 
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Maksude käsitsi korrigeerimine On võimalik käsitsi korrigeerida tagastatav käibemaks väärtused iga 

tehingu peamiselt maksude tasakaalustamiseks. Te saate korrigeerida 

konteeritud hüvitata käibemaksu kannete või postitatud makstavate 

tehingute jälgimise algse kirje või luues uue korrigeerimiskanded. Saate 

luua ja lahendada aktsiisi ja käibemaksu tagasisaadavad summad, mis 

on ostutellimuse vorm. Saate luua ja aktsiis ja käibemaks tasumisele 

kuuluvad summad ja tehingute arveldamiseks on Müügitellimus vorm. 

Saate kanded luua teenuse maksu tagasisaadavad summad või teenuse 

maks tasumisele kuuluvad summad ja elama maksežurnaali. Saate 

võrrelda sissenõutavad ja makstavad summad ning kohandada neid 
Euroopa tehingud vorm. 

SLJL mõju India aktsiisi tollimaksu 

funktsioonid 

Alammooduli arvepidamise jaotamise raamistiku mõju aktsiisi India 

funktsioonid. Alammooduli raamatupidamise jaotamise raamistiku, saad 

ülevaate jagamine kulukeskuste enne sisestamist pearaamatu kontode 

summa. See hõlmab järgmised konteeringud: 

 Edasilükatud summad aktsiisimaksu väärtuse kaubad, mis ei 

ole õigust taotleda sissenõutavad ostu aasta 

 Kreeditarve kannete kombinatsioonid aktsiisi summade, mis 

sisaldavad keskne väärtus käibemaksuta (CENVAT) 

 Maksu korrigeerimise summad registreeritud osta tellimuse 

arved, vabas vormis arved ja ostu kreeditarvete tellimuse 

Muuda kauba tüüp India Saate määrata kauba liigi kui üksuse kauba või teenuse asemel BOM. 

 

Kaupade puhul, mida ettevõte uuendatakse vaikimisi tellimuse tüüp – 

iga päev varude konto (DSA) registrisse esitatud toodangu väärtus 

üksuse. Ka kauba üksikasjad on Standard Input Output Norm 

(SION) vormi ja eksport Import (EXIM) toetuskavasid ja disain on 

uuendatud, põhineb on tüüp – toodangu väärtus vaikimisi määratud 
üksuse. Saate määrata kauba tellimuse vaiketüübi. 

Arve ja kande teavet hinnatakse eraldi 
rida-realt 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2, on iga rea arve ja kande (BOE) 

arvutatud maksude, postitatud ja registreeritakse eraldi. 

Standardne sisend-/ väljundnormide 

(SION) 

India valitsus pakub paljude eri toetuskavasid India importijatele. Need 

skeemid on enamasti imporditavate toodete suhtes, mida kasutatakse 

eksportkaupade tootmiseks. Standard Input väljund normidele (SION), 

mis on avaldatud ja väljastanud peadirektoraat välis kaubandus 

(DGFT), sisaldab suuniseid, et sisendite või materjalid, mida saab 

importida ilma maksmata tollimaksu suhtes. Neid sisendeid kasutatakse 

standardiseeritud ekspordiks mõeldud toodete valmistamiseks. 

Litsentsid, mis on antud vastavalt tollimaksust vabastamise kava 

põhineb SION-is. Näiteks teatud toetuskavasid, nagu eelnevalt luba 

(AA) ja tollimaksuvaba impordi luba (DFIA), litsentse antakse ainult 

toodetele, mis on esitatud tabelis SION. 

 

SION tabel sisaldab loendit sisendid, mida saab importida ilma 

maksmata tollimaksu aluseks järgmised tegurid: 

 

 Ainete sisaldus protsentides 

 NET plus raiskamist osakaal 

 FOB (Free on Board) väärtus ekspordi osakaal 

 Net-Net (ilma mis tahes kadu) 

 Tegeliku tarbimise alusel 
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Ostu- ja müügitellimuste India täiustusi Saate määrata lisakulude ostutellimuse valitud ostutellimuse ridadele. 

Saate lisakulud eraldada, kasutades kogu summa kohta arve 

eraldamise meetodit. 

 

Saate uuendada või läbi ostu- või müügirea järjekorras maksuteavet on 

ostu lepingu väljalaskeorderi ridade vormi või müügi lepingu 

vabastada ridade vorm. 

 

Arve ja kande sisestamisel saate määrata põhjuse tähis ja muutused, 

mida teete impordi kommentaarid ostutellimus. 

 

Kui te käivitate ostu tellimuse aasta lõpuks protsessi (avamine või 
sulgemine), kinnipeetavad maksud ei peeta. 

Kliendi avatud arvete ja lahendamise 

lisaseadmed India 

Saate vaadata kokkuvõtet avatud arvekanded, arve summa, viited, 

maksed, huvi ja tasud, mis on seotud arvete saldod tasandil arve ja 

arve rea tasandil. Võite valida ka mis Hooldusarve read lahendada, 

kuna osalise makse on tehtud. Lisaks India, saate vaadata tegeliku 

summa maksu kogutakse kell allikas (TCS) maksta ja käibemaks maha 

kell allikas (TDS) arvele saadaoleva eraldi.  

 

Valitud osalise maksega rida, TDS summa ja eraldi veerus Arve ridade 
summa Telekaamerasüsteemide saab ka vaadata. 

Eritingimused vallandas kaudsete 

maksude ümberarvutus 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2, tuuakse sidumata maksu tabelis. 

Selle tabeli eesmärk on vältida süsteemi kaudsete maksude 

ümberarvutamine, kui ümberarvutamise käivitab eritingimus, ning 

parandada süsteemi jõudlust. Kaudsed maksud on ümber, kui kandeid 

on järgmised: 

 

 Ostutellimuse üksikasjad 

 Hankija arve –PO ja mitte PO read 

 Ostutellimus 

 Arve tööleht 

 Arveregister 

 Arve kinnitamise tööleht 

 Päevaraamat 

 Hankija maksetööleht 

 Kliendi maksetööleht 

 Vabas vormis arve 

EXIM tollimaksuvaba impordi luba 

(DFIA) maksusoodustuse kava 

Tollimaksuvaba impordi luba (DFIA) maksusoodustuse kava võimaldab 

tollimaksuvaba impordi kaupu, mida kasutatakse toodete valmistamisel 

ekspordiks, või mida kasutatakse või tarbitakse tootmisprotsessis. DFIA 

haldab ameti peadirektoraadi välis kaubandus (DGFT). Algselt nimetati 

tollimaksuvaba täiendamise sertifikaat, eksportivad ettevõtted täpset 

arvestust saab maksusoodustuse kava ja tabeli SIONI alusel 
tollimaksuvabalt imporditud kaupade DFIA aitab. 



 

314 

 

UUS, MUUDETUD JA AEGUNUD FUNKTSIOONIDE JAOKS MICROSOFT DYNAMICS AX-I 2012 R2  

Riigikohaseid funktsioone India 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Uuendab maksuteavet 

parandusmeetmete vabas vormis arve 

Saate määratleda üksuse kohta maksimaalne jaehind on vabas vormis 

arve vormi ja unit. suurune summa põhineb käibemaksu arvutamiseks 

Kui aktsiisi vabas vormis arve kanded on konteeritud, I osa aktsiisi 

registrid on uuendatud koguse üksikasjad. 

 

Vabas vormis arve, mis on postitatud parandamiseks. India jaoks, võite 

värskendada ka arve käibemaks järgmist: 

 

 Update aktsiisi registreerib andmed parandatud arvete või 

tühistatud arved. 

 Tühistada maksu kandeid, kui arve korrigeerimine tehakse 

väljakujunenud arve. 

 Tühistada maksu kogutud kell allikas (TCS) kanded kui arve 

korrigeerimine tehakse pärast Telekaamerasüsteemide algse 

arve on tasakaalustatud. 

Maks kiirus lisaseadmed India Saate sisestada tulumaksu määrad, mis sisaldavad viie 

kümnendkohani, tolli-, aktsiisi- või km summade arvutamiseks. 

Maksumäär idenditakse müügiga seotud maksu, nt käibemaksu, tasu, 

tollimaks, ostulõivu või pakendimaksu ühendatud. Saate sisestada 

nende määrade järgmistes valdkondades: 

 

 Soodustingimustel väärtus – soodustingimustel väikese 

ulatusega tööstus (SSI) hankijate jaoks määratletud väärtus. 

 Soodustingimustel väärtus – käibemaksukoodide 

soodustingimustel väärtus. 

 Säilitamise % – The km kande jäljendeid. 

 Protsent – seotud kande käibemaksu säilitamine protsent. 

 Maksu omahinnale -Käibemaksu protsendimäär, mida 

kasutatakse tollimaksu arvutamiseks. 

Müügi ja ostu jätta India lisaseadmed Negatiivse kogusega töötada inventarinimekirjadesse kandmata üksuse 

uuele või olemasolevale ostutellimuse saate luua ostutellimuse rea. 

Saate luua ja töötada inventarinimekirjadesse kandmata kauba müügi 

tagastuskorralduse konteerida. Saate arvutada ainult kaudsed maksud 

negatiivsetel ostutellimuse või müügitellimuse read. 

 

Saate parandada kogus ja käibemaksu summa on ostu- või 

müügitellimuse saatelehe mis aktsiisi registri on juba uuendatud. Enne 

arve konteerimist saate parandada. Kui konteerite arve, uuendatakse 

aktsiisi registri kolm registri ID-d: 

 Algne kogus ja käibemaksu summa 

 Tühistatud kogus ja käibemaksu summa 

 Korrigeeritud koguse ja käibemaksu summa 

Määrata finantsdimensioonide üle 

tellimuse vormil kanded 

Saate määrata üleviimistellimuste jaoks luuakse iga rea kande 
finantsdimensioonide. 

Põlvkonna Microsoft® Exceli India 

finantsaruannete 

Finantsaruannete nagu bilanss ja tulude ja kulude aruandeid, saate 

luua Microsoft Exceli. Finantsaruande aruandes kuvatakse ajakava 
number veergu, päise märkused ja ravimitootjate Liit. 
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SLJL mõju India tollimaksumäär 

funktsioonid 

Alammooduli arvepidamise jaotamise raamistiku mõju tollimaksumäär, 

sealhulgas funktsioonid on järgmised ekspordi toetuskavasid 

funktsioonid: 

 Eelnevalt luba (AA) 

 Tollimaksuvaba impordi luba (DFIA) 

 Tollimaksu õiguse Pass raamat (DEPB-kava) 

 Ekspordi edendamise ja kapitalikaupade Ekspordisoodustuste 

Alammooduli raamatupidamise jaotamise raamistiku, saad kasutajatele 

ülevaate jagamine kulukeskuste enne pearaamatu kontodele sisestatud 
summa. 

Kinnipeetava maksu arvutamise 

vahemälu rakendamine 

See funktsioon eesmärk on parandada sidumata käibemaksu 

arvutamiseks. Kinnipeetava maksu jaoks vahemälu rakendatakse kõigi 

tehingute alammooduli lehtedelt, arveid, vabas vormis arved, hankijate 

arvete ja ostutellimuste kohta. 

 

Sisestamine kande mõju maksu ümberarvutuse, nii, et kui tehingu 

sisendkäibemaks maha kell allikas (TDS) ja maksu koguda allikas (TCS) 

on konteeritud algdokumendi, arvutatakse maks.  

 

Selleks, et parandada jõudlust ja tagada nõuetekohane kasutuselevõtt 

alammooduli töölehe funktsioonid, maks arvutatakse ümber kui ei ole 
konkreetsete käivitava sündmuse, näiteks muuta käibemaksugrupp. 

Globaalse aadressiraamatu India Globaalne aadressiloend on tsentraliseeritud asukoht, mis sisaldab 

teavet haldusse antavatele toodetele, näiteks klientide, hankijate ja 

ettevõtted. Maksualase teabe ja käibemaksu registreerimisnumber, mis 

on seotud nende majandusüksuste tuuakse ka globaalne aadressiloend.  

 

Kui loote uue müügitellimuse, ostutellimuse, ostu, maksmise arve või 

maksežurnaali, või kui teete üle kantud varude kannete, müügimaks, 

käibemaks (VAT) ja teenuse maksu teavet värskendatakse ülemaailmse 

aadressiraamatust.  

 

Esmane aadress määratud nimi on juriidilise isiku vorm kuvatakse on 
maksualase teabe vahekaardil klientide ja hankijate. 

Käibemaksu registreerimisnumber 

ülesandeid parandamiseks 

India äriühingute puhul järgmisi edusamme on tehtud tulumaksu 

numbrite määramiseks kasutatava meetodi: 

 

 Maksu teave ei ole enam tõhus kuupäev. 

 Saate luua uue maksu teave kirjete ja vaadata olemasolevaid 

kirjeid, kindla asukoha jaoks. 

 Saate määrata maksu teave kirjete teatud kohtades tehingute 

suhtes. 

 Kannete sisestamisel uuendatakse registreerimisnumbrite 

valitud maksualase teabe registrite ja kontod. 

Lisaks on võime muuta numbrite tehtud muudatusi. Microsoft 

Dynamics AX-i 2009 kasutajad saate muuta otse iga 

registreerimisnumber. Nüüd, kui kasutaja valib aadress ja seejärel 
maksu teave, registreerimismärgid värskendatakse automaatselt. 
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Üldised pearaamatu ja käibemaksu 

uurimise vormide värskendused 

Võite kasutada on arve väljale ja on kaudsete maksude uurimise 

filter ja nimekirja maksu kannete jaoks kindla arve vormi. Saate luua 

päringuid, põhineb kindla ajavahemiku jooksul sisestatud km kandeid 

saate vaadata.  

 

Saate kasutada on konto eraldaja välja ning General ledger 
parameters vorm eraldi segmentide ja pearaamatukontode. 

Organisatsiooni mudel täiustusi India Organisatsioonilised struktuurid, et viia see vastavusse oma 

äriprotsesse või juriidilise isiku organisatsiooni hierarhia kujundaja abil 

saate luua Microsoft Dynamics AX-i. Abil saate luua juriidiliste isikute 

ning juriidiliste isikute vorm. Saate sisestada aadressi, 

kontaktandmed ja seotud juriidilised isikud.  

 

India, saate sisestada oma ettevõtte maksualase teabe ning 

maksualase teabe vahekaardil on Halda aadressid vorm. Aadress, 

kontaktandmed ja maksualase teabe uuendatakse globaalse 
aadressiraamatu aadressi tüüp väärtuseks juriidilise isiku. 

Kohustused ja õigused lisatakse 

kasutaja rollide funktsioonid India 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2, roll-põhise turvalisuse funktsioonid 

on lisatud järgmine kasutaja rollid: 

 

 Raamatupidaja 

 Arvelduste osakonna juhataja 

 Raamatupidamise juhendaja 

 Kontodele makstavad sekretär 

 FINANTSDIREKTOR 

 Rahanduse-vastutav töötleja 

 Materjalide Manager 

Tippige laiendatud maksu 

hoolduskannete tööstuse toetamine 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2, otseste ja kaudsete maksude Indias 
ei toeta rakendusala Hooldushaldus. 

Saate vaadata ja muuta 

raamatupidamise kandeid enne 

konteerimist, mis pearaamatusse 

Saate vaadata täielik raamatupidamise kanded on Alammooduli 

töölehe vorm. Te saate muuta need kanded on jaotamise vorm enne, 
kui konteerite kandeid pearaamatusse. 

Automaatne arvutamine 

sisendkäibemaks maha kell allikas (TDS) 
kui alaline kood (PAN) on registreeritud 

Kliendi või hankija kood (PAN) alaline registreerimisel sisendkäibemaks 

maha kell allikas (TDS) arvutab automaatselt suurema kiirusega. 

Maksustamise seisukohast India, saate nüüd maksustamise seisukohast arvestuse aluseks kauba 
käibemaksugruppe. 

India tollimaksu ja eksport Import 

poliitika (EXIM), tasu kui kulusuhe 

kasutamisel on seotud tollimaksu on 
kirjendatud kulu konto 

Tasu kuluna on maks, mida ei ole eraldatud varude maksumust vaid 

kulude-tulude osa. Saate sisestada tasu importimisel tollimaksu kulu 

konto kulude maksusumma on abil eraldi sisestuse kanne. 

Numbriseeriad India finants-dokumente 

ja toetuskavasid ja muudatused 

Saate seadistada numbriseeriate kohta pearaamatu kannete,  

eksport-import (EXIM) toetuskavasid, käibemaks (VAT) deferments, 

Kinnipeetava tulumaksu, loodud alale andmed ja bill viited. Samuti 

saate seadistada numbriseeriate põhineb kaupade tarne märkuse viide 
juriidilise isiku. 
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Riigikohaseid funktsioone India 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Laiendatud maksu projektikannete, 

arvelduse protsessidele, tugi- ja 

käibemaksu tasakaalustused 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 pakub tuge rohkem maks selleks, et teha 

projekti ja haldamise ja raamatupidamise moodul ühilduv tulenevaid 

nõudeid Indias. See toetus reguleerimisala hõlmab ka Professional 

Services automatiseerimise lisandmooduli (projekti III) samuti. 

 

Lisamaksu järgmiste on nüüd toetatud: 

 

 Teenuse maksu 

 Käibemaks (km-ta) 

 India käibemaksu 

 Aktsiisimaks 

 Tolli 

 Arvestatakse (TDS) 

 Allikas (TCS) maks 

 

Toetab nõuetekohane arvestamine India maksude projektijuhtimise ja 

raamatupidamise moodul on integreeritud esmane dokumentide, nagu 

näiteks ostutellimuste, osta ostutellimused ja taotleda hinnapakkumisi, 

samuti korrigeerida. Saate korrigeerida kandeid, mis sisestatakse vale 

maksugrupid.  

 

Maksu arvutamisel teatud saate vaadata iga kande reale, enne kliendile 

arvete vormil arve ettepaneku.  

 

Saate lubada võimalus jagada arve ettepanekute alusel nendes 

sisalduva käibemaksu registreerimisnumbrid ja iga juriidilise isiku 

konkreetse projekti arve printida. 

 

Päringu vormid, saate nüüd filtreerida projekti ja kategooria, mis on 

hõlpsam luua teatud aruanded, mis on tavaliselt vaja India äri 

stsenaariumi.  

 

Märkus: See funktsioon pikendab India maksueeskirju toetus,  

mis võeti kasutusele Microsoft Dynamics AX-i 2009 Microsoft  
Dynamics AX-i 2012. 

Stimuleerimiskava EXIM eelnevalt 

luba (AA) 

Eelnevalt luba (AA) on peadirektoraat välis kaubandus (DGFT) välja 

antud soodustuste süsteemi. Kava võimaldab tollimaksuvaba impordi 

materjalid, mis on vajalikud toodete ekspordiks. Tooraine impordi 

lubamist võib anda on tootjad-eksportijad ja vahendavad eksportijad. 

Sest tooraine tuleb importida enne lõplikku toodete eksporti, on 

sedalaadi nn AAs. Saab taotleda ka AA litsentsi alusel kinnitatud 

tellimused (ekspordieelseid). 

 

AA pannakse kohustus kasutada materjale, mis on tollimaksuvabalt 

imporditud toota ja eksportida tooteid, mis on sätestatud eksporti. AA 

dokument sisaldab ka kirjeldus, väärtus ja iga volitatud kauba kogus ja 
eksporditud kaupade väärtus. 
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Riigikohaseid funktsioone India 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Pearaamatu uuendused India Te võite täita pearaamatusse järgmised tegevused: 

 

 Saate printida finantsaruande, mis sisaldab 

pearaamatukontode ajakava number. 

 Põhivara kulumi valides kalender on päeva alusel 

Finantsaasta kalendri loomisel. 

 Saate valida seda tüüpi vahetuskursi arvutamiseks impordi- ja 

eksporditehingute tollimaksud. 

 Määrake finantsdimensioonide aktsiate üleandmise. 

 Saate vaadata otse- ja kaudsete maksude tehingute arvestus 

koos alammooduli ajakirjades ja maksu summa erinevate 

dimensioonide vahel jaotada. 

EXIM tollimaksu tagastamise (DBK) 

maksusoodustuse kava 

Tollimaksude tagastamine (DBK) on tagasimakse tollimaksu, mis on 

imporditud materjalide või aktsiisiga maksustatava materjalid, mida 

kasutatakse valmistamiseks või töödelda kaup, mis eksporditakse 

seejärel Indiast. DBK on järgmiste osade summaga: 

 Tollimaksu makstakse imporditud kaupade, sealhulgas erilist 

lisaks tollimaks (SAD) 

 Põlisrahvaste kaupade eest tasutud aktsiis 

 Pakkematerjali makstud tollimaksu 

Kui tolli- ja aktsiisimaksu tollimaks makstakse nende kaupade osa, vaid 

osa, on õigus saada DBK. Sisend kaupu, mis on saadud ilma tolli- ja 

aktsiisimaksu tasumine ei ole kõlblikud DBK. DBK määrad on 
tööstusharu hinnad, brändi määr ja brändi tervisekeskusele. 

Käibemaksu kaubakoode, müügiarvetele Saate printida grupi ja riigi kaubaartiklite koodid iga kauba müügi 

kohta. Kui selle kauba koodi ei kuvata müügi, müügi maksu-ja 
tolliametis eest kõrgemat käibemaksumäära, koos. 

Uuendada Upgrade Toolkit See funktsioon tagab maksu registreerimisnumbrid, Microsoft Dynamics 

AX-i 4 ja Microsoft Dynamics AX-i 2009 maksustatavate tehingutega 

seotud kasutaja poolt sisestatud ei ole kadunud ja et nad rännanud 

puutumata uuendamise käigus Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2 
keskkonda. 

Bill of ja India arve registreerimise 

tühistamine 

Arve alusel ja arve registreerimise saab nüüd tühistatakse arve 

registreerimine ei ole uuendatud, kui tootega seotud laekumiste või 
arve on sisestatud. 
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Riigikohaseid funktsioone, Itaalia 

Riigikohaseid funktsioone, Itaalia 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Itaalia fiskaaltööleht aru uuendused Itaalia fiskaaltööleht aruandes loetletakse kõik kanded ja kuusse loodud 

žurnaalikannetesse. Nüüd aruanne sisaldab järgmist teavet: numbrid, 

Konteerimiskuupäev, kandenumbrite, käibemaksu kanded, dokumendi 

kuupäev, kontonumbrid ja kirjeldused, kliendi või hankija numbrid ja 

nimed, konteerimise tekst, sisestamise summad ja deebeti ja kreediti 

kogusummad, mis arvutatakse igal aastal. Samuti, kui aruanne prindib 

päise, ettevõtte nime ja maksukohuslase number kantakse, 
leheküljenumbritele peatükinumbrid. 

Itaalia käibemaksu tasumise aru 

uuendused 

Itaalia käibemaksu tasumise aruandes loetletakse kõik müügi- ja 

ostuarvete ning kreeditarvete, mis peab olema trükitud korrapäraste 

registrisse, tuntud ka kui käibemaksuraamatu. Käesolevas aruandes on 
uuendatud Itaalia käibemaksu süsteemi nõuetele vastavaks. 

Itaalia musta nimekirja aru uuendused Loetelu riikide ja piirkondade koos tulu maksustamise väidab Itaalia 

valitsus. Saate printida aruande, mis sisaldab maksustatavaid tehinguid 

juriidilised isikud, kes elavad nendes riikides ja elektrooniliselt esitada 
aruandes ASCII-faili. 

 

Riigikohaseid funktsioone, Jaapan 

Riigikohaseid funktsioone, Jaapan 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Kord kuus koondarve Vastavalt raamatupidamise standardite nõukogu, Jaapan (ASBJ), 

tugevdada igakuiste arvete tasumise eest on levinud äritavaga 

Jaapanis. Te võite ühendada mitu sisestatud arvete, ostutellimuste või 

müügitellimused, ostu- või kliendi ajakirjades ja ostu 

tagastuskorraldused või müügi tagastuskorraldusi. Pärast seda, kui 

loote koondarve Hankijad või kliendid, võib maksta hankijate või saada 

klientidelt igakuiselt. 

 

Saate arvutada tähtaeg hankija või kliendi makse aluseks tarneseisak 

päev. 

 

Konsolideerimise käigus on tehtud järgmised muudatused: 

 

 Selle Unconfirmed, kinnitatud, Settled, ja osaliselt 

tasakaalustatud olekud on lisatud konsolideeritud 

kliendiarvete. Lisaks saate uuesti avada konsolideeritud 

kliendi arve. 

 Selle osaliselt tasakaalustatud staatus on lisatud 

konsolideeritud hankija arvete, nii et sa lahendada osaliselt 

konsolideeritud hankijaarvete. 

 AR ja AP arved saab konsolideeritud alusel on teostamise 

kuupäev välja konsolideerimise asemel. 

 Valige arve konsolideerimise konsolideerimise kuupäev, 

mis on määratletud nende hotelli vorm. 

 Saate valida tellimuse arve alusel konsolideerimise kuupäev 

müügi uuendamine.  
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Riigikohaseid funktsioone, Jaapan 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

 Saate luua maksesoovitusi konsolideeritud arved. 

 Kokkuvõtte arvutamisel konsolideeritud kliendi arvete 

uuendamist. 

Rahavoogude aruande Jaapan Rahavoogude aruande kuvamiseks rahavoogude sissevool ja väljavool 

ettevõtte majandustegevuse finantsperioodiks. Rahavoogude aruande 

selgitada järgmisega: 

 Rahavoogusid käsitlevad andmed, sealhulgas rahavoogude 

sissevool ja väljavool majandustegevuse maksutagastus, 

investeeringute imendumist ja raha alguses ja lõpus perioodi 

summad. 

 Muutused raha alguses ja lõpus perioodi. 

 Võite planeerida ka rahavoogude aruande järgmise perioodi 

eest. Rahavoogude üksikasjalik teave sisaldab 

majandustegevus, mis sisaldavad müügitellimuse kannete, 

tootmine tootmine, põhivarasse investeerimise ja dividendid ja 

seejärel majandustegevus on postitatud seostuvate 

pearaamatukontodega. See rahavoogude tekitab nõutavat 

teavet dimensioonide tabeli, pearaamatumoodulis, 

pearaamatukannete ja arvutatud likviidsuse tehingute summa. 

Rahavoogude aruanne on loodud Exceli töölehel. 

Globaalne aadressiloend hääldusväli 

nimed (GAB) Jaapan 

Saate seadistada foneetiline ettevõtete, klientide, hankijate, töötajate 

nimed ja kontaktisikud globaalse aadressiraamatu (GAB). Foneetiline 

nimed tagada oma ettevõtete nimed, klientide, hankijate, töötajate ja 

kontaktisikud on avaldunud õigesti. 

 

Te saate ka importida vormis Jaapan posti ameti avaldatud Jaapani 
sihtnumber koodid. 

Koondarve ja akreditiivid Konsolideeritud arve loomisel saate lisada on akreditiiv. See funktsioon 
on saadaval ainult Jaapanis. 

Kinnitada veksli Microsoft Dynamics AX-i veksli kinnitab elama pangatäht, mille olek on 

tõmmatud. Seejärel uuesti koostatud pangatäht on ja luua 
päevikukanne kinnitus raamatupidamise. 

Rahalise küljega atribuudid, Jaapan Saate määratleda mitu rahalise küljega atribuudid lisaks osakond, 

kulukeskus ja eesmärk, saate vaadata ja muuta konto ja töölehe 

teavet.  

 

Deebet- ja kreeditsummade saab sisestada kaks rida T-konto töölehe 
kanne. 

Põlvkonna finantsaruannete Jaapan 

Microsoft Excelis 

Finantsaruanded, nagu bilansside, kasumiaruannete ja rahavoogude 
aruanded saab eksportida Microsoft Exceli. 

Konsolideeritud arve arve read Konsolideeritud arve võib sisaldada nii seotud ostutellimuse arve read 
ja ei ole seotud arve read ostutellimuse. 

UX lisaseadmed Kasutaja liides suurendamise algatuse, kogumise arve, arve ülesande 

raames ja konsolideeritud arve Jaapani suunatud vorme on 
kohandatud, et selle eesmärgi konsolideerimise ruut või Kiirinfo. 
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Läti riigi funktsioonid 

Läti riigi funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Põhivara muutused saab jälgida ja 

vaadata 

Süsteem hoiab praegu ülevaadet kõik muudatused on vastutab, 

osakonnas, ja asukoht väljad nagu muutus salvestatakse iga 

põhivara kohta. Saate vaadata muutuste ajalugu on vara ja selle 

Põhivara registrisiseste ülekannete ajalugu vormi. Vormi 

avamiseks klõpsake nuppu on registrisiseste ülekannete ajalugu 

nuppu ning Tegevuspaan ja selle Põhivara vorm. 

 

Teavet, mis kuvatakse päringu vorm on saadaval 2 aruannete, ka selle 

Põhivara sisemisel ülekandmisel aruande ja Põhivara liikumised 
aruande. 

 

Leedu riigi funktsioonid 

Leedu riigi funktsioonid 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Põhivara remont vormi annab võime 

salvestada tehtud põhivarade remont 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2, remondikulusid saab jälgida, 

vaadata, ja aru. See võimaldab kasutajatel teha vara 

raamatupidamisliku jääkväärtuse korrigeerimine juhtudel, kus remondi 
summa jõuab künnise määratud asutused. 

Saate sisestada pakkematerjali 

saatelehe üksikasjad põhivara 

üleviimiseks mõnda teise asukohta 

Kui ettevõte liigub põhivara ühe osakonna teise osakonda ja nendes 

departemangudes ei ole samas kohas, saatelehe peab olema trükitud 

mis sisaldab konkreetset teavet. 

 

Lisaks põhivara transpordi saatelehe peavad olema nummerdatud. 

Saate valida, kas kasutada selle seeria või pakendamise saatelehe 

numbrid käsitsi määrata. 

 

Saate kasutada ka muutus fikseeritud varade grupi vormi lisada uus 

varade varade rühma või olemasoleva vara üle kanda teise rühma ja 

soovi korral saate määrata uue põhivarakoodi. 

 

Võite kasutada ka selle Lao üleviimise vormi üle mitme põhivara, 

põhivara grupi kaupa põhivarade. 

 

Kasutamine on Fikseeritud varade üleandmine vormi salvestada 

teavet üleviimise. 

 

Saatelehe nõutava teabe sisestamiseks klõpsake nuppu ning 

pakkimine saatelehe üksikasjad sakk ja valige selle saatelehe ruut 

väljade ning asendada rühma saadaval. 

 

Vormi pakkematerjali saatelehe üksikasjad transpordi üksikasjad ja 
saate printida saatelehe. 

Muudatused arve numbrite ja pakkimine 

saatelehe registreerimine 

Saate määrata numbriseeria müügi ja ostuarved. Saate määratleda ka 

numeratsiooni kasutajad ja Kasutajagrupid ja konkreetse kliendi ja 

hankija gruppidele. Numbrid on trükitud arve registritest, arve 

klahvipaigutuste ja saatelehe registreerimise tööleht aruanded. 

 

Arve ja pakendamise saatelehe numbrid saate sisestada ka käsitsi. Kui 

numbrid käsitsi sisestada, saate seda kontrollida tagamaks, et numbrid 
on unikaalne arvete ja saatelehtede numbrid. 
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Riigikohaseid funktsioone, Mehhiko 

Riigikohaseid funktsioone, Mehhiko 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Elektrooniliste arvete paigutuse versioon 

2.2 CFD ja CFDI versioon 3.2 

Saate luua ja välja e-arvete abil paigutuse versioon 2.2 comprobantes 

fiscales digitales (CFD) ja comprobantes fiscales digitales por versioon 

3.2 internet (CFDI). Saate luua digitaalset serti, mis on seotud ka CFD 

või CFDI, XML-vormingus. Elektrooniline arve, mis kasutab 

välisvaluutat printimisel saate valida valuuta koodi lisada prinditud 
arvel. 

 

Riigikohaseid funktsioone Madalmaad 

Riigikohaseid funktsioone Madalmaad 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

SEPA krediidi ülekanne makse vormid on 

saadaval. 

Ühtse euromaksete piirkonna (SEPA) krediidi ülekanne (ISO 20022 XML) 
maksevormingu on uuendatud uusimale versioonile. 

 

Riigikohaseid funktsioone, Norra 

Riigikohaseid funktsioone, Norra 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Ettevõtte Nordea internetipanga abil 

online makseid 

Taani Nordea Panga maksete formaate on värskendatud, et online 
maksed. 

EHF vorming on saadaval märgukirjade 

koostamiseks. 

Norra avaliku sektori, Elektronisk HandelsFormat (EHF) vormingus 
vormi võib saata märgukirja. 

 

Riigikohaseid funktsioone Poola 

Riigikohaseid funktsioone Poola 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Raja Numeru Identyfikacji Podatkowej 

(NIP) maksu ID teave 

Juriidiliste isikute Poola saab talletada ja jälgida maksu ID numbrid (NIP) 

klient või hankija. Iga kirje NIP salvestab faili maksukohuslase koodi 

kliendi või hankija nimi, maksu ID-kood, maksukohuslase kood ja 

aadress. 

 

NIP on kantud andmed uue NIP tabelis vormi ja kuvatakse mitme 

töölehe vormi Microsoft Dynamics AX. Kui tehingute uuendatud või 

sisestatud NIP andmed sisestatakse maksu tabelid, mida nad seejärel 
prinditakse Poola käibemaksu registrisse. 
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Riigikohaseid funktsioone, Venemaa 

Riigikohaseid funktsioone, Venemaa 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Andmete liik seotud finantsaruannete 

generaator 

Tasuma käibemaksu määraga 0% ettevõtted peavad täitma kõik osad, 

mis on seotud toimingute kohta on km-deklaratsiooni aruande ja 

seejärel esitama käibemaksu aruandesse hiljemalt järgneva 

maksustamisperioodi lõppu kuu kahekümnendal. Selle nõude täitmiseks 

on Microsoft Dynamics AX-i lisada täiendavaid jaotisi ja selle km-

deklaratsiooni aruande paigutuse käibemaksu summa arvutamiseks. 

Saate printida selle km-deklaratsiooni aru, sest kõik sektsioonid 

eksporditoimingu. Iga kättesaadav teave on rühmitatud kood. Kannete 

loendist kood, mida kontrollib maksuhaldur, määratletakse iga osa 
põhineb veerg positsioonid. 

Tööd lõpetamata toodang ja 

valmistoodang kulu arvutamine 

Venemaa õigusaktide kohaselt peavad ettevõtted arvutatakse kulu, 

lõpetamata toodangu (WIP) iga aruandeperioodi lõpu seisuga. Tootmine 

tellimuse maksumus on jaotatud lõpetamata toodangu, kõrvalsaaduste, 

puudusega tooted ja viimistletud kaupade. 

 

Te võite täita järgmisi ülesandeid: 

 Kõrvalsaadusena töölehe abil saate registreerida kõrvalsaaduste 

ja tootmistellimuse alusel loodud puudusega tooted. 

 Luua ja sisestada storno kandeid pearaamatusse kui 

tootmistellimuse olek uuendatakse ja sellega seotud kulud on 

arvutatud. 

 Normatiivne meetod (lõpetamata toodangu ja kõrvalsaadusena 

kulud arvutatakse operatsiooni kohta standardkulude abil) või 

(lõpetamata toodangu ja kõrvalsaadusena kulud arvutatakse 

tegelike kulude abil) proportsionaalse jaotamise meetodi abil 

arvutab tootmistellimuse kulu. 

Laekuvate maksete km töödelda ja 

valuutakursi korrigeerimiste arvutamiseks 

Te võite tükeldada kõik read valitud faktuurarvete malli abil, kui 

töötlemise sissetulevate käibemaksu. Exchange'i hinnakorrektsiooni 

arvutamiseks arve ja kreeditarve asulate vältimiseks asjakohased 

kreeditarve saate kopeerida ka algse arve vahetuskurssi. Laekuvate 

maksete km võib töödelda, kui on loodud on faktuurarve. On faktuurarve 
on registreeritud on Laekuvate maksude km töötlemiseks vormi. 

Panga ja aadressi andmed maksete infot Maksekorralduste või maksetaotlused hankijatele tehtavate maksete 

puhul peab sisaldama täiendavat teavet hankija pangakonto kui hankija 

kasutab välisriigi pankade vastu makseid. See võib hõlmata panga kood, 

panga nimi, ühiskonna puhul kogu maailmas Interbank Financial 

telekommunikatsiooni (SWIFT) välisriigi panga, välisriikide pangakonto 

number, hankija ja Maksja aadress. 

 

Kui teete hankijale maksete välismaise panga kontole, tuleb hankija 

pangakonto registreeruda Vene pank. Selle pangakontoga saab määrata 

vahe pangakonto, maksja ja müüja vahel. Saate luua maksete 

maksekorralduse ja seejärel sisestada hankija pangakonto ja maksed on 

hankija. 

 

Tehinguteks, mis hõlmavad makse naaseb väliskliendi, saate seadistada 

kliendi pangakonto tagastatud maksed ja seejärel luua kliendi 
maksekorralduse, mis sisaldab panga ja Maksja aadress. 
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Riigikohaseid funktsioone, Venemaa 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Storno tehingute üleviimistellimuste Storno kanded abil saate konteerida parandusi üle tellimused, mis on 

valmistatud kasutades saadetiste ja sissetulekuorderite. Storno kanded 

abil saate korrigeerida järgmist: 

 Lähetuse või tarne tellimuse töötlemise käigus tehtud vead 

 Tehingute kaupu, mis olid allikas laost lähetatud ja hiljem tagasi 

Vabas vormis arvete tühistamiseks 

korrigeerivate arvete loomata 

Te saate valida ei luua parandatud vabas vormis arveid varem sisestatud 

arve on ebakorrektne tühistamisel. Tühistamine arve luuakse negatiivse 
summana, mis on võrdne algse konteeritud arve. 

Uuendused ostu ja müüki, et aruanded ja 

põhineva tellimuse ridade Lisakulude 

eraldamine 

Saate allocate miscellaneous charges ostutellimuse päise et põhineva 

ostutellimuse rea, massi- või mahuühikutes teabe ridadel. Saate printida 

ka kaal ja maht teavet põhineva tellimuse ridade järgmistes aruannetes: 

 TORG-1 

 TORG-12 

 Veokirja 1-T 

Valuuta väärtuse värskendamine Valuuta väärtuse hindamine on tehtud järgmised uuendused: 

 Saate sisestada valuuta väärtuse raamatupidamise ja 

maksustamise jaoks raamatupidamise valuuta on Valuuta 

parameetrid vormi ja määratud valuutad on Valuuta 

ümberhindluse erikontode vormi. 

 Avansisaajate perioodilise valuutakursi korrigeerimisel võtab 

arvesse määratud realiseerimata kasumi ja kahjumi ning 

Avansisaajate tab. 

Muudatused ettevõtte pangakonto 

staatust Vene Föderatsiooni 

Ettevõtte pangakonto olek määrab pangakonto vastavusseviimise kande 

sisestamist ja avaldus protsessid. Pangakonto olek võib olla passiivne, 

kõigi tehingute kohta, või ainult uusi tehinguid, mis on loodud pärast 

seda, kui konto on aktiivne. Kui pangakonto olek on passiivne kõikide 

tehingute puhul, ei saa konteerite ja lähetatavate või sinna saabuvate 

lõppmaksetena kõik sissetulekukanded. Kui olek on passiivne uusi 

tehinguid, ei saa konteerida, laekumiste, kuid väljuvad maksed, kui 

tegutses kontole konteeritud kannete konteerimist. 

 

Pangakonto olekut ei saa muuta passiivseks, kui konto on kõik 

hankijakanded, mis on avatud. Te ei saa kasutada ka transiidi arvesse 

muuta konteeritud kande kuupäev on passiivne pangakonto 

sobitamiseks. Te ei saa luua sissetulevate või väljaminevate tehingute 
avaldusi pangakontosid, millel on passiivsed. 

Uued nõuded panga maksekorralduste Rahandusministeeriumi Vene Föderatsiooni õigusaktide kohaselt tehtud 

muudatused panga maksekorralduste trükisena. Panga maksekorralduse, 

mis prinditakse kliendile, mis on seotud tolli sisaldab ka tolliseadustiku 
asutus. 

Tagastamatut käibemaksu summa 

eelarve osana 

Materjalide ja põhivara, mis on vastuvõetav, kui mahaarvamise ja 

kasutatud km-vaba tegevuse suhtes kohaldatakse käibemaksu suuruse 

taastamine. Ettevõtted, mis lisandub käibemaks, mis on ja mis on 

maksuvabastusega, operatsioonide saate kõik sissetulevad 

käibemaksusummade maha arvata, kui oma osa kuludest maksuvaba 

tegevuse kohta ei ole suurem kui 5% kogu kulu. Käibemaksu summa, 

mis arvatakse maha kaupade, materjalide, või põhivara, mida ei 

maksustata käibemaksuga saab taastada või taastada ning eksportivate 

ja kasutades põhivarade eksporditavate toodete valmistamisel. 

 

KM summade saab taastada ka järgmiste tehingute jaoks: 

 Põhivara mahakandmine. 

 Kõrvaldamise tõttu tulekahju. 
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 Kanda lubatud kapitali. 

 Kaupade, näiteks töö või teenuse, saab arvutada käibemaksuta, 

sõltuvalt tulude arvutamise meetod käibemaksu summa 

taastamise eest. 

 

Märkus: on määratud summa ilma Käibemaksuta, ajal ekspordi 

tehingute teostus. 

 

Taastatud km summa saab tühistada praeguse perioodi kohta. Taastatud 

käibemaksu töötlemise ja tühistamise Logi kuvatakse selle KM-arvestus 

Logi vormi. Jooksul kinnitust eksport protsess, saab varem taastatud km 

summad tagasi maksta. Ettevõtete võib hüvitada km summa ekspordi 

faktuurarvete nendel tingimustel: 

 Ekspordi faktuurarvete kinnitus saadi ei aja. 

 Ekspordi faktuurarvete kinnitus on vastu võetud, ja kinnitamise 

tähtaeg on aegunud jooksval perioodil. 

Saldo üksikasjalik käibearuanne Venemaa Üksikasjalik saldo tasakaalustatud kanded saate vaadata nii 

Ostureskontro kui ka Müügireskontro käibe aruanded. Tasakaalu käive 

registri vormi, saate luua tasakaalu käive üksikasjad klientidele ja 

hankijatele, pearaamatu kontod ja tasakaalustatud kanded lepingud. 

Saate luua saldode käive aruanded koos ahendatud tasakaalu väljund, 

laiendatud tasakaalu, või mõlemad laiendatud ja ahendatud. Ahendatud 

tasakaalu väljund kuvatakse kliendi või hankija saldo käibed kokkuvõtliku 

aruande ja laiendatud tasakaalu väljund kuvatakse täielik kirjeldus kliendi 
või hankija saldo käibed. 

Parandus- ja muudetud faktuurarvete Saate luua ja printida parandus- ja muudetud faktuurarvete 

kreeditarvete, korrigeerivate arvete ja käibemaksu korrigeerimine 

tehingute. Saate vaadata, kas ridadele või päisesse, samuti ka 

olemasolevate faktuurarve. Kõik parandused ja muudatused on 

faktuurarve tehakse teatud järjekorras. Te saate vaadata üksikasju 

muutuste ja vahe on faktuurarve. 

 

Saate printida ka aruande vormis järgmised dokumendid: 

 Algne faktuurarve 

 Korrigeeriv faktuurarve 

 Muudetud faktuurarve 

 Müügiraamat 

 Osturaamat 

 Faktuurarve register 

Mitme töötaja tabelis numbri avansisaaja Selle personalinumbri on töötaja tuvastamiseks kasutatav kordumatu 

kood. Töötaja võib olla töötaja või töövõtja. Töötaja või töövõtja vahel, 

mis omakorda võib olla ka Avansisaaja. Töötaja võib sisaldada mitmeid 

seisukohti organisatsiooni. Kanded sisestatakse eelnevalt omaniku konto 

abil. Hallata ja jälitada nende tehingute, saate määratleda iga seisukohta, 

et töötaja on töötaja tabeli number. Mitme töötaja tabelis numbri saate 
määratleda töötajate arv töötaja kohta. 
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Põhivara lisakulumi pärast kapitaalremont Vastavalt Venemaa kui remondi tööd tehakse ühe põhivara lisakulumi 

rakendatakse vara remondi tehingu kuupäeval või pärast seda. 

 

Saate luua põhivara remondi tehing ja määrata lisakulumi ja boonus 

alguskuupäeva. Lisakulumi alguskuupäev võib olla sama suur remont 
kande kuupäeva või järgmise kulumi kuupäev. 

Kohandada makse arve rida Saate reguleerida arvutatud makse kohta arve rida enne sisestamist. 

Varude väärtuse täpsustused kulude 

storno kannete sisestamine 

Saate sisestada storno kanded varude kulu väärtuse täpsustused, mis on 

loodud Lao sulgemise ajal. Lao sulgemisel saate ka sisestada minimaalse 

kaubavaru kulude korrigeerimine ümardamise - välja asemel tulu ja kulu 
kontodele. 

Edasilükkamise sissetulekukanded ja 

värskenduste käsitsi edasilükkamise 

mahakandmine meetod 

Edasilükkamiste käsitsi maha kandma meetodi abil saate nüüd määrata 

mahakandmine summa või protsent on meetodite mahakandmise 

vorm. Saate selle kätte tehingu liik luua kannete töölehele 
edasilükkamise edasilükkamist, mille olek on ajastatud. 

Tolli maksete arvutamine Vene organisatsioonidel tuleb arvutada tolli maksete väliskaubanduse 

tegevuse. Nüüd saate luua ja tolli töölehega imporditud või eksporditud 

kaupade tollivormistust maksete arvutamiseks. Tolli makse sisaldab 

arvutatud tollimakse ja makse, mida võetakse seotud väliskaubanduse 

kaupade. Tolli maksed arvutatakse ja tolliasutusele välisriigi 

majandustegevus (TN heakskiidetud) tähiseid, mida on kasutatud 

väliskaubanduse tollikoodid nomenklatuuri tolliseadustiku alusel makstud. 

Koodides on imporditud või eksporditud kaupade detailid. 

 

Te võite täita järgmisi ülesandeid: 

 Tagantjärele tolliasutusele või tolli maakler vastutus. 

 Imporditud kauba omahinda ümber hinnata. 

 Kui laodimensioonid lasti deklaratsiooni (GTD) arvele. 

 Regulaarne ja tolli hinna korrigeerimine (KTS) kaasata osta 

raamatuid. 

 Arvesse vara omandiõiguse üleminekuks. 

Varude täpsustused ja lao tasakaalustusi 

sortida koodi 

Varude täpsustused ja lao tasakaalustusi saate sortida koodi. Kulude 

korrigeerimine ja arveldused, mis on valmistatud kauba koodi järgi ja lao 

sulgemise ajal salvestatud. Saate vaadata ka kulud, mis on tekkinud 

kauba saamise kulusid, kulusid, mis on kohandatud ostuarve ja 
laokannete korrigeerimine maksma struktuuri. 

Loo varude profiilid ja Saldokäibe 

liikumise määramiseks 

Varude profiil saab jälgida ja kaupade liikumise ja laoseisu kogused 

vastavalt tüüpi tegevus, mis tegeleb ettevõtte raamatupidamise aruande. 

Kuna üldise pearaamatu kanded, mis vastavad Lao liikumised sõltuvad 

varude profiilid, saab kindlaks teha ning lao- ja finantsarvestus 

Saldokäibe tegevuse liiki. 

 

Laodimensioonide varude arvestuse ja pearaamatu kontode 

finantsarvestuse abil jälgitakse liikumise ja laoseisu kogused kindla kauba 
erinevate varude profiilidega tegevusliike. 
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Kanda varalisi õigusi mis on Kui kaupu saata kliendile ja müügi arve saadetise, kantakse kliendile 

kauba omandiõiguse (varalised õigused). Kui mingil põhjusel, näiteks 

mingis mõttes varalisi õigusi ei saa üle saatmiskuupäeva, saate määrata 

selle müügiarve. Klient saab kauba eest ainult juhul, kui omandiõigus üle 

läheb. Kui üleandmine on edasi lükatud, siis jää arvutamiseks ja 

käibemaksu maksmise ajal saadetise Venemaa õigusaktide kohaselt. 

Venemaa seadus nõuab, et arvutada ja maksta kliendile tarnitud 

kaupadelt käibemaksu ja kaupade transiidi ja teatud pearaamatu konto 

registreerida.  

 

Te võite täita järgmisi ülesandeid kui varaliste õiguste üleandmine on 

edasi lükatud: 

 Saate luua müügiarve, mis näitab viit vara üleandmine. 

 Lähetatud kauba eest müügimaksu arvutada. 

 Säilitada kliendi ootel hilinenud vara üleandmise asuvad veetud 

kaupu. 

 Varaliste õiguste registreerimine 

 Saate seadistada ja veo ja üleandmise seotud Lisakulude 

eraldamine. 

Saadetise saab ümber pöörata, enne, kui omandiõigus antakse üle 

kliendile. Saadetise tühistamisel kaubad tagasi lattu ja müügiarve on 

tühistatud.  

 

Ka saate tulu, kulu ja transiidi pearaamatu kontodele konteerimiseks 

müügi lisakulud lähetatud kauba eest. Te saate ka eraldada ning 
konteerida lisakulude müügiarve. 

TORG-12 ja M-15 arve vormingud 

Venemaa 

Hankija arvete ja klientide arveid on postitatud ning trükitud TORG-12 ja 

M-15 formaadid. Saate kinnitada müük ning kaupade tarnimine kliendi 

arvete vorm TORG-12. Saate formaat M-15-müügi lepingute kohta arved. 
Pärast konteerimist saate printida arvete programmis Microsoft Excel. 

Lisakulude eraldamine Saate valida arve kulu ja muud arved, ning sama hankija Lisakulude 
eraldamine. 

Uuendused ostuarvete Uue arve loomiseks, saate määratleda arvete konto ja valige avatud 

ostutellimuste ja read, mida soovite arveldada kokku osta. Arveid saate 

rühma ühise koodiga. Kui makse rühmas üks arve on tasakaalustatud, 

muud arved rühma kuuluvad samal arvelduspäeval. Saate uuendada ja 

sisestada arveid, mis on rühmitatud. 

 

Venemaa, arveid luua valides avatud ostutellimuste ja osturidadelt, kui te 

Uuenda faktuurarvet alates selle ostutellimuste vorm. Ostutellimuse 

read saate filtreerida selline aktiivsus ja sisestusreeglid. Ainult sama liiki 

tegevuse osturidade ja sisestusreeglid saate rühmitada. Saate kontrollida 
nende arvete ja siis pärast neid koos. 

Kulumi arvestamine põhivara 

maksuregistrid sõidukite ja kinnisvara 

Põhivara, näiteks sõidukite ja kinnisvara, saab arvutada kulumit, algab 

kuupäevast, kui nad on registreeritud. Samuti saate arvutada väärtusi 

otsene maks ja transpordi maksuregistrid, põhineb põhivara 

registreerimise kuupäev ja kuupäev, millal vara registrist eemaldatud. 

 

Registreerimise kuupäeva jaoks saate määrata sõiduki ja kinnisvara 

vara liiki ja on registreerimise kuupäev välja ning Põhivara vorm. 

Sõidukid kuuluvad transpordi maksu Registreeru algab nende 

registreerimise kuupäev, kuni nad on registrist. Mõlemat tüüpi põhivara 
kaasatakse otsene maks registris registreerimise kuupäevast. 
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Ostutellimuste või toote tarned vormi 

uuendamine faktuurarve 

Ostu tellimuse või toote kätte saamiseks saate tuua vormilt hankija arve. 

Venemaa, saate ostu tellimuse või toote kätte saamiseks allalaadimiseks 

nüüd uuendamine faktuurarve vormi, mis põhineb vormi sisestamine 

arve. Saate vaadata ja valida ostutellimuse read koos sama 

sisestusreegleid, selline tegevus ja lepingu uuendamine faktuurarve 

vormil Valikud abil väärtused ostutellimuste kohta või hankige toote 

tarned arve sisestamisel. Saate ka vaadata ja valida ostutellimuse read 

sama sisestusreeglid ja tegevus, kuid ei ole lepingu grupi väärtustega 

vormi uuendamine faktuurarve, kasutades on too ostutellimuste või 
hankige toote tarned arve sisestamisel. 

Varude täpsustused vastaskontode ja 

storno tehingute 

Varude täpsustuste konteerimisel saate määrata vastaskonto 

rahapoliitika korrigeerimise sisestuste üksikasju salvestada. Storno 

kanded abil saate sisestada ka negatiivsed täpsustused. Saate määrata 

korrigeerimise arvutamise meetod kokku summa arvutamiseks ja 
määrake pearaamatu konto registreerida kokku korrigeerimise summa. 

Varude juhtimise protsessi Venemaa 

täiustused 

Microsoft Dynamics AX-is varude juhtimise protsessi täiustused hõlmavad 

Venemaa järgmistele nõuetele: 

 

 Kasutada GTD või omanik varude dimensiooni 

komplekteerimislehe dimensiooni väärtuse ning varude 

noppimise vorm. 

 Saate printida GTD, varude profiil või omanik laodimensiooni 

üksikasjad kanban kaardi ja lahja komplekteerimislehe. 

 Post storno pearaamatukannete lisakulude korrigeerimine ja 

osta üldkulud lao pearaamatu kannetega vastavusse viia. 

 Varude konteeringuid on topeltlao sisestamiskihi pearaamatusse 

sisestamata ID. 

 Pärast ostu-/ tootmisahela kaudsed kulud topeltlao 

sisestamiskihi lao ja pearaamatu vastavusse viia. 

 Kõrvalsaaduste tarned ametikoha topeltlao sisestamiskihi 

tootmistellimuste lao ja pearaamatu vastavusse viia. 

 Vaadata lao tasakaalustusi paralleelvaluutas abil on kulu 

explorer valuuta vorm. 

 Pärast projekti kannete Laokorrektsioonide topeltlao 

sisestamiskihi lao ja pearaamatu vastavusse viia. 

 Subsiidiumide ja Tasakaalustusmeetmete piirkonnas kasutada 

piiramatu finantsdimensioonide kõigis vormides ja aruannetes. 

 Varude dimensiooni pärandi inventuuri ülekannete lubade 

kasutada laodimensioonide jälgimine. 

 Piirata ostu õhuliini arvutused ostutarnete, mis on teatud varude 

profiil varude dimensiooni väärtusi. 

 
Lao käive uurimise teeb ka kasutada piiramatu rahaline suurus. 

Edasilükkamiste mahakandmine aja 

arvutamine uuendused 

Venemaa õigusaktide kohaselt Edasilükkamiste mahakandmise aeg 

arvutatakse teguri, mida kasutatakse põhivara kulumi. 

Loomisel tehingu osaline kustutamine või likvideerimine, põhivara, kui 

tehingu tulemuseks on negatiivne, tehingu üksikasjad on edasilükkamise 

kontole konteeritud. See konto sisaldab arvutatud väärtus kaotus ja 

mahakandmise aeg. Mahakandmise aeg arvutatakse kasutades 

amortiseerunud vara kasuliku eluea kasutamise enne nende 
kõrvaldamiseks ja põhivara kulumi teguriks tegelik aeg. 
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Tööriided, special taglase ja NVFAs Mida saab arvestada järgmist: 

 

 Töö- ja special taglase vara – saate luua töö riided või Special 

taglase kaart tööriideid ja special taglase vara, mis antakse 

töötajatele. Kasulik elutsükli ajaks töö riided kauba või kauba 

eriväljaanne taglase algab siis, kui kaup on laost maha ja 

töötajale antud, ja see lõpeb pärast üksuse kasutamise tähtaja. 

Kasulik eluiga on nimetatud kuu kaupa. 

 

 Ei ole väärtuslikke põhivarade (NVFAs) – kui põhivara 

soetusmaksumus on väiksem kui määratud väärtus on Max 

maksumus on NVFA välja ning Põhivara parameetrid vormi 

kaup loetakse on NVFA. Te ei saa määrata põhivara 

inventarinumber sellise kauba jaoks ning ostu vorm. Ja NVFA ei 

saa registreerida ei ole väärtuslik FAs vormi, ostu tellimuse 

protsessi lõpuni. Ei ole väärtuslikke ja kõrge seljas kaupa 

arvutatakse kulum. 

Saate seadistada ja koopia 

majandusaasta aruande paigutust 

kasutades finantsaruannete generaator, 

Venemaa 

Saate seadistada majandusaasta aruande paigutuse finantsaruannete 

generaator ja kopeerida teise aruande paigutuse sätted ühe juriidilise 

isiku. Saate seadistada mitme aruande paigutuse ja rahalise aruannete 
skeemid, mis on nimetatud aruande alusel. 

Hankija arveid ei ole seotud ostutellimuse 

ja korduvate arvete 

Hankija arveid, mis ei ole seotud ostutellimuse loomine Seotud 

faktuurarve sisaldab arve ja arve read ja järgmist teavet värskendatakse 

iga arve rea kohta: 

 

 Arve summa võib jagada sissetulevate käibemaksu töötlemise. 

 Kui maksja on päritud, on arverea valuutakursi korrigeerimise 

loodud vastava konto. 

 Kui maksja on päritud, luuakse arve rea muudatusi ette vastava 

kontoga.  

 Rea summad sisestatakse pearaamatusse, kasutades 

sisestusreegli jaoks kasutatava arve. 

Saate printida korduva arve ja luua on faktuurarve.  

 

Faktuurarve klientide ja hankijate jaoks luuakse arve konteerimisel ja 
pärast arve konteerimist. 

Muutused summa erinevus ja vahetamise 

kohandamise ettemaksete arvutamise 

Puhul maksude arvestus Venemaa õigusaktide kohaselt tuleb arvutada ei 

esitanud hankijale maksu raamatupidamisregistrisse ettemaksed 

valuutakursi korrigeerimise. 

 

Saate ka määrata, kas arvutada maksu raamatupidamisregistrisse 
hankijalt tehtud ettemaksete summa vahe. 
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Jaotamine alammooduli read Alammooduli töölehe read raamatupidamise kanded pearaamatusse 

konteeritud peažurnaali abil. Saate luua alammoodulite allikas 

dokumendid nagu arved, saatelehtede ja komplekteerimislehtede 

klientide ja hankijate jaoks. Enne kande teabe pearaamatusse 

sisestamist saate vaadata või redigeerida alammooduli töölehtede 

jaotamise meetod. See meetod võimaldab eraldada sisestamise 

summade vahel mitu finantsdimensioonide ja muuta vaikimisi 

pearaamatu konto number või rahalise küljega väärtused põhinevad 

kasutajaõigused. 

 

Venemaal kasutatakse ettemaksuaruanne töölähetuses töötaja poolt 

kantud kulud. Saate levitada kulusumma erinevaid pearaamatu 

dimensioonide vahel. Saate vaadata pearaamatu kandeid ja kontrollida 
remondikulu summa jaotamine. 

Impordi Valuutavahetuskursid  

veebilehelt CBRF 

Valuutavahetuse kursid keskpanga Venemaa (CBRF) kodulehel saate 

importida Microsoft Dynamics AX-i 2012. Saate importida need määrad 

on täpse ja vahetu vaja, või saate need importida pakett-tööna 

regulaarselt. Koefitsient tegurid saate seadistada ka valuuta 
vahetuskursside importimiseks kasutada. 

Pärast arvete, saatelehtede alusel Arvete ja faktuurarvete saab sisestada samal ajal ka ostu- või 
müügitellimuse jaoks. 

Non-lineaarne kulum Kogunenud amortisatsioon maksustamise eesmärgil eelmise aasta 

märkimiseks saate kasutada mitte-lineaarne kulum. Kuu kulum 
arvutatakse toote ülejäänud väärtusest kulumi ja vara. 

Hoiuleandmine protsessi ja ladustamise 

summade arvutamine 

Hoiuleandmine on tegu ettevõtte või üksikisiku säilitamise eesmärgil 

kaupu üle viite. Ettevõtte või isiku, kellele kaubad on ka bailor firma või 

isik, kes säilitab kaupu ladudes on ka bailee. Käigus hoiuleandmine 

varalised õigused kaupade on mitte üle ning bailor ning bailee. Seetõttu, 

ning bailee jälgida ja hallata nende üksuste eraldi kontol. Pärast on 

kokkulepitud aja jooksul, on bailee tagastab kaubad on bailor ja tasud 

ladustamise teenust summa. 

 

Venemaa õigusaktide kohaselt peab bailees kui ka bailor üksuste 

salvestamiseks luua järgmised aruanded: 

 

 Vastuvõtu aruanne laos (MX-1) 

 Inventuuri aruande loend (INV-5) 

 Edasi-tagasi aruande varudest (MX-3) 

 

Need aruanded saate luua nii Microsoft Exceli töölehed. Saate ka 

seadistada Otsi prioriteedid ja meetodid laos ladustatud kaupade 
ladustamise teenust summa arvutamiseks. 

Luua ja printida transpordi arvelt ja töö 

põhineb konossemendi pilet 

Saate luua ja printida transpordi arvelt ja töö Piletite dokumendi, nagu 
näiteks müügi- või üleviimiskorraldus, mis on loodud autode vedaja. 

Pearaamatu kirjavahetus Venemaa Kõik pearaamatu konteeringud Venemaa tehakse vastavalt kirjavahetuse 

reeglina kui üks-ühele suhet on omavahel deebet tehingu- ja üks 

kreeditkanne. Pearaamatukannete korrespondeeruvuse on lubatud osta 
üldkulud ja kõik pearaamatu konteeringud Lean tootmine. 
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Vahetada reguleerimis- ja 

kasumi/kahjumi arvutamisel 

rahaülekande teele konto 

Kui ettevõte müüb või ülekanded rubla, Federal panga vahetuskurssi 

saate muuta tehingu käigus, kui tehing toimub mitut kuupäevade. Kui 

see juhtub, tuleb arvutada rahaülekande teele arvesse valuutakursi 

korrigeerimise. Kui panga vahetuskurssi ei ole võrdne ostu või müügi 

välisvaluuta vahetuskurss USA pank, kasumi või kahjumi kanne on 

loodud. 

Võib algatada ja maksete teisendamiseks (ost või müük) või tehinguid 

välisvaluuta ülekandmine Ostureskontro. Muutmise või ülemineku kande 

loomisel valuutakursi korrigeerimine arvutatakse rahaülekande teele 
konto ja kasum või kahjum arvutatakse. 

Avansisaajate eelnevalt korrigeerimine Valuutakursi korrigeerimise kohta avansilisi makseid, mis olid väljastatud 

kui ka saadud valuuta arvutamine on vajalik enam raamatupidamine.  

 

Kui elama ettemaksete ja ette aruanded, eelnevalt korrigeerimiskanded 

on loodud seadistuse põhineva ettemaksuaruande jätkuks on General 

ledger parameters vormi ja ette korrigeerimise parameetreid vorm. 

Kuvatakse eelnevalt korrigeerimiskanded on Avansisaajate 

avansisaaja kanded vorm. Ettemakse aruande summad põhinevad 

vahetuskursi ettemakse maksmise kuupäev, mitte selle sisestamise 
kuupäev. 

Põhivara üle kantud Venemaa Kasutades ajaloo edastusprotsessi Vene juriidilistele isikutele kuuluvad 

põhivarad, saate teha järgmist. 

 

 Saate määrata põhivara uus elu. 

 Põhivara uude asukohta määrata. 

 Määrata uus inimene eest põhivara. 

 Saate määrata käibemaksu saastekvootide maa ala põhivara. 

Dimensiooni juhtimise arvelduste Dimensiooni juhtimise lahenduse aitab teil täpselt hallata ja analüüsida 
arvestus, tarnijate, klientide ja eelnevalt omanike poolt rahalise küljega. 

Inventuurinimekiri ostetud kaubad ja 

üleandmine 

Venemaa õigusaktide kohaselt tuleb luua ettevõtete (omanikud), et osta 

kaupu on Inventuur seaduse INV-6 aruande üksusi jälgida, kui nad 

lähevad üle ettevõtte laost. 

 

Saate luua selle Inventuur seaduse INV-6 nagu Microsoft Exceli 

töölehe aruande. Kasutada on varude profiil ja omanik mõõtmed 

loomiseks on Inventuur seaduse INV-6 aruande. Käesoleva aruande 

saate rakendada ka lao- ja partii number mõõtmed. Selle Inventuur 

seaduse INV-6 aruanne sisaldab järgmist informatsiooni: 

 

 Hankija nimi 

 Seotud protsess inventuuri ametnike identifitseerimisnumbrid 

 Kirjeldus, ID, arv, mõõtmed ja kaupade üleandmise kulu kokku 

 Nimed, numbrid ja väljaandmise kuupäevad arvete, veo-ja 

lastikirjad ja sissetulekud kaupade transportimisel kaasas 

 Varude arvestuse ning algus- ja 

 Laoinventuuri tellimuse number ja kuupäev 
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Loomisel on NVFA raamatupidamise 

kaardi (nr. MB-2), NVFA ülevaate 

kõrvaldamine (nr. MB-4), ja NVFA 

aruande hüvitamine (nr. MB-8) 

aruanded 

NVFAs saate kasutada järgmist värskendatud aruannetest: 

 

 NVFA raamatupidamise kaardi (nr. MB-2) – luua ühtne NVFA 

raamatupidamise kaardi (nr. MB-2) arvesse töötajate 

pikaajaliseks kasutamiseks tööriideid, special taglase ja NVFAs 

väljastamise eest. 

 NVFA ülevaate kõrvaldamine (nr. MB-4) – luua ühtne NVFA 

ülevaate kõrvaldamine (nr. MB-4) dokumendi kõrvaldamine 

tööriideid, special taglase ja NVFAs. 

 NVFA avaldus mahakandmise (nr. MB-8) – luua ühtne NVFA 

ülevaate mahakandmise (nr. MB-8) dokumendi mahakandmine 

tööriideid, special taglase ja NVFAs. 

Müügi ja ostutellimuse ja toote saamise 

ja pakendamise saatelehe parandusi 

Vene Föderatsiooni täiustused 

Saate luua ja printida uute versioonide saamise avalduse aruanded 

(TORG-1, TORG-2, TORG-3, M-4 ja M-7) jooksul ostu tellimuse tarne 

parandus. Saate säilitada saamise avalduse dokumendi tüüp ja 

parandatud ostutarne tellimuse number. Saate värskendada ka 

parandatud ostu tellimuse tarne kogus kõrvalekalle. 

 

Saate määrata tollideklaratsiooni ID ja riigi/regiooni päritolu põhineva 

müügi ja ostutellimuse ridadele. See teave edastatakse faktuurarvete 

tööleht. 

 

Kui teil luua ja sisestada Müügi tagastuskorralduse, kohandatud decl. ID 

ja laodimensioonide omanikule tagastatud toote eest peab olema sama, 

mis on kohandatud decl. ID ja omanik viidatud arve rea kohta. Kui 

parandate müügi saatelehte, kohandatud decl. ID ja parandatud müügi 

saatelehte omanik peab olema sama, mis on kohandatud decl. ID ja 

omanik originaal müügi saatelehte. 

 

Kaubanduslepete töölehtede kaubandusleppest valimisel saate määrata 

lepingurühma ja on sõlmitud lepingu registreerimisnumber (DVR). Saate 

muuta ainult need kaubanduslepped, mis on seotud vastava lepingu 

grupi ja DVR. 

 

Töötada inventarinimekirjadesse kandmata või põhineva tellimuse rida ei 

saa kasutada järgmist: 

 

 Vastuvõtu- ja kauba hoiustamiseks on tagasi 

 Müüa kaupu, mille edasilükatud möödaminnes vara 

 Pannes ostetud kaupade transiidi 

 Tolli loomiseks importi ja eksporti 

Saate eraldada töötada inventarinimekirjadesse kandmata või põhineva 

ostutellimuse arve rea summa kuludesse ostetud kauba või teise arvelt. 

Saate ka määrata hankija summa Hooldusarve rida kuluna töötada 
inventarinimekirjadesse kandmata või põhineva ostutellimuse rea. 
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Käibemaksu eksporti Nüüd saate täita järgmisi ülesandeid: 

 

 Saate määratleda perioodi ekspordi kinnitus ja käibemaksu 

koodide ekspordi eesmärki maksukohustuslik 0 (null) 

protsenti VAT. 

 Saate määrata ekspordi kuupäeva, aegumiskuupäev ja 

kinnitamise kuupäev.  

 Saate määrata tegevuse tüübid on ekspordi faktuurarvete. 

 Määra parameetrid ja protsessi väljamineva käibemaksu 

toimingud praeguse perioodi käibemaksu. 

 Saate määratleda andmete maksu ja arvutada karistuseks igal 

tähtaja ületanud ekspordi kinnitamine. 

Ostjatelt laekumata arved ja kontode 

makstavad arved, Venemaa 

Saate printida kliendiarvete ja heakskiitmise aruanded on kliendi avatud 

arvete ja vabas vormis arve nimekiri lehekülgedel. Saate printida 

nende arvete ja heakskiitmise aruandeid, mis on tekkinud selle aja 

jooksul. 

 

Saate parandada ja vabas vormis arve sisestamine, vaadata seotud 

arved ja vanema ja parandatud arvete vahel liikuda. Parandatud arve 

arve kuupäev peab olema avatud müügiraamatu aja jooksul.  

Tühistatud arve sisestamist selle Pearaamatu töölehe storno 

tehinguna. Selle parandus dokumenti välja jaoks uue arve on 
uuendatud algse arve kuupäev ja number. 

Summa erinevus faktuurarvete Algne faktuurarve tuleb parandada, kui valuuta väärtusi muuta kaupade 

veo käigus. Pärast on faktuurarve, ettevõte kontrollib, et paranduse 

summa on võrdne summa vahe summa. Summa erinevus faktuurarve 

luuakse siis, kui ostu- või müügitehingu tasakaalustatud nendel 

tingimustel: 

 

 On vahe arve valuutas ja ettevõtte valuutas. 

 Makse valuuta on võrdne ettevõtte valuutas. 

 Arve valuuta arve kuupäeva vahetuskurssi ja arve vahetuskurss 

on erinevad. 

 Summa erinevus mõjutab ettevõtte kuuluvast käibemaksust. 

Loodud summa erinevus faktuurarve töödeldakse eraldi teiste 

faktuurarvete ja müügi ja ostu raamatuid. Saate printida summa 

erinevus faktuurarve ja originaal faktuurarve, mis kohandati põhineb 
summa vahe. 

Maksesoovitusi ja arveldused, Venemaa Kontode tasumisele kuuluva makse rühmitus-ja maksete arve rea 

tasandil on tehtud täiustused. 

 

Venemaal, saate luua maksed hankijatele ja hankija maksu ained koos 

mitu arvet, ja luua iga lepingu read on maksesoovituse vorm. 

 

Saate lahendada osalise makse vastu eriti Hooldusarve rida ja lahendada 

avatud kannete perioodiline tasakaalustamine abil klientidele. Exchange'i 
korrigeerimine faktuurarvete luuakse arve read. 
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Lisakulude eraldamine Hooldusüksuse ostmisel saate mis tahes tekkinud Lisakulude eraldamine 

ostutellimuse või Arve tööleht abil. Lisakulude, määrake Lisakulude kood 

on kauba vormi Ostutellimus või kasutada Arve tööleht arvereal. 

 

Lisakulude saab jaotada teiste värskendatud üksust arved, kaasa arvatud 

eraldised kauba omahind, redrawing võla kolmandale isikule või kirjalikult 

neil pearaamatu kulude kontole. Pärast eraldamist lisakulude arved, 

saate vaadata jaotuse ajalugu kui Lisakulude maksude jaotus vorm. 
Samuti saate jaotused tühistada. 

Põhivara maksustamise arvutused ja 

deklaratsioonid 

Saate luua otsene maks, transpordi maksu või maa tuludeklaratsiooni, 

mis sisaldavad teavet, mis on liigitatud Venemaa maksuhalduri poolt. 

Tuludeklaratsiooni võib sisaldada mitut territoriaalse koodi või Vene 

klassifikatsioon, objektide ja haldus osakond (RCOAD) koodi on ühe 

maksuhaldurile. RCOAD kood on õigus- või territoriaalse kood, mis on 

määratletud iga piirkonda või Vene Föderatsiooni territooriumil. Microsoft 

Dynamics AX-i firma saate seadistada RCOAD tähiseid, hankijate seotud 

äriühingu jagunemisel maksuametile, ja põhivara põhineb nende 

asukoha.  

 

Kui teil luua põhivara tuludeklaratsiooni, saate sooritada järgmisi toiminguid: 

 

 Saate määrata tähise territooriumi ning RCOAD ja RCOAD koodi 

lingi maksuhaldur. 

 Saate määrata eraldi firma jagamist põhivara asukoha 

tuvastamiseks koodi. 

 Osakond või peakontor asub esilehe otsene maks ja transpordi 

tuludeklaratsiooni üksikasju. 

Eelarve kontroll eelnevalt aruanded Eelarve kontrolli abil saate kontrollida algdokumentide ostutellimuste ja 

kuluaruannete alusel riigieelarve vahenditest. Vene Föderatsioonis, 

luuakse ette aruannete kulude registreeruda. Saate eelnevalt aruandeid 

kui algdokument eelarve ja kulude arvutamiseks. Eelnevalt aruannete 

abil saate arvutada avatud või sisestatud tegelikud kulud. Need kulutused 
peetakse, kui eelarve aruannete loomiseks. 

Globaalse aadressiraamatu (GAB), 

Venemaa 

Uue aadressi komponentide, nagu selle tänava ja hoone number on lisatud 

globaalse aadressiraamatu (GAB) toetada Venemaa aadressivormingut. 

Saate luua või muuta aadressid Vene aadressivorming. Lisaks juriidilisele 

isikule väljaspool Venemaad uue aadressi kirje loomisel saadaval aadressil 

viiteväljad muudab automaatselt alusel riigis, kus asub juriidilise isiku 
aadress vormi nõuetele. 

Taastamine kulumit boonus enneaegne 

põhivara müügist 

Kui müüte põhivara kulum põhivara elutsükli lõppu, saate taastada 

ülejäänud elutsükli kulumi boonus. Saate seadistada maksu Registreeru 

boonus kulumisumma arvutamiseks alates kuupäevast, mil müügi 

põhivara kulumi elutsükli lõpuni ja seejärel kaasata ettevõtte tulu konto 
sissenõutud summast. 

Elektroonilise vormi kliendi maksed Vene Föderatsioonis, kasutatakse kliendi pankade elektrooniliste maksete 

tegemiseks ja säilitada pangakonto saldod panga ja juriidilise isiku nimel. 

Iga pank on esindatud Panga klient ja elektrooniliste maksete 

edastamiseks kasutada erinevaid malle erinevates pankades. Saate 

seadistada erinevaid malle erinevate pankade elektrooniliste maksete 

edastamiseks. Kliendi panga saab eksportida või importida panga 

formaate. Te saate nüüd kasutada uue elektroonilise vormingu, mis 

toetab erinevaid panga malle elektrooniliste maksete ja malle ning 

Microsoft Dynamics AX-i vahel, mis annab. Lisaks saate viia vastavusse 
pangakonto väljavõtted automaatse sobitamise protsess. 
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Müügi ja ostu-müügi lepinguid Müügi ja ostu kokkulepetest säilitatakse isikute müües ja ostes isikutele, 

nagu on nõutud nende müügi ja ostu protsesside iseseisvalt. Mitte ainult 

need tooted ise, vaid ka lepingute müügi ja ostu toodete või 

tootekategooriate, käsitlevad need lepingud. Uue ostu-müügi lepingu 

mudelite abil saab täita järgmisi ülesandeid: 

 

 Saate määrata lepingute Peažurnaalide- ja Üleviimistellimused. 

 Lepingute alusel kliendi või Hankija kannete tasakaalustamine. 

 Aruandeid müügi ja ostu lepingutest. 

 Lepingute registreerima kõik rahalised parameetrite hulka. 

 Ristkontrolli partneritega kokkulepete abil ja luua sobitamine 

aruandeid. 

Hankija arve ja vabas vormis arve 

algdokumentide kreeditiparandust 

Parameetri krediidi parandamise abil saate sisestada hankija arvete, 

ostutellimuste ja vabas vormis arvete puhul positiivne summa. Te võite 

saada sõnumeid, mis kinnitavad, et on postitad positiivseid arve summa 
täpne korrigeerimine kirjutama. 

Faktuurarve aruande tulumaksu maksjate Vastavalt föderaalse tulumaksu teenusega seotud nõudeid ja muutusi 

reeglites, säilitades arvestusraamatud kuni saadud ja väljastatud arvete, 

ostu ja müügi km hinnangute, tulumaksu maksjate väljastatud 

faktuurarve trükkimine vormid peavad sisaldama teatavat teavet, mis on 

määratud ridade ja aruandes määratud veeru. Trükitud kujul esitatud 

faktuurarve sisaldab kriipsud ja järgmised andmed: 

 

 Maksekorralduse kuupäev ja number 

 Baasi summa ilma km-ta 

 Arvutuslik määr (arvutamisel aluseks määr = 

käibemaksuväärtus / väärtus + 100 km) 

Storno tehingute üle töölehtede Saate luua ja sisestada storno üleviimistöölehe valesti sisestatud töölehe 

kande ümberpööramine. Te saate ka kopeerida töölehti 

kopeerimisfunktsiooni abil käsitsi korrigeerida konteeritud kogus on 

laotöölehe vorm. Storno Teatajas vea parandamiseks pärast selle 

automaatset sisestamist saate luua ümber pöörata funktsiooni Kopeeri 
storno töölehe kanne töölehele storno storno kohta. 

Maksu määr täiustusi Venemaa Saate sisestada tulumaksu määrad, mis sisaldavad käibemaksu summa 

arvutamiseks viie kümnendkohaga. Faktuurarve ja arve aruande 

printimisel määr peab olema lisatud Venemaa õigusaktide kohaselt. 
Aruandes kuvatakse maksumäära üksnes olulisi numbrikohti. 

Edasilükkamiste puhul käibemaksu maha 

ei arvata 

Edasilükkamiste puhul käibemaksu mahaarvamise abil saate arvutada 

käibemaksu tagastamise proportsionaalselt, et seoses teenuste 

osutamine, töökorras seadmed või muid kaupu, mida kajastatakse kui 

edasilükkamise faktuurarvete edasilükkamise summa. Saate kasutada ka 

General ledger parameters vormi ja Ostureskontro parameetrid 

vormi käibemaksu mahaarvamise Edasilükkamiste aktiveerimiseks. Peate 

valima selle Grupeeri partii ID järgi parameeter on Ostureskontro 

parameetrid vorm. Kui on käibemaksu vastaskonto meetod 

Edasilükkamiste parameeter on General ledger parameters vormi 

Proportionate, edasilükkamise summa arvutatakse proportsionaalselt 

käibemaksu tagasisaamiseks. Edasilükkamiste tuleb luua ka kasutades on 

Edasilükkamiste loomine vorm. Iga edasilükkamise korral peate 

määrama on proportsionaalne Käibemaksu tagastamine meetod ja 

selle Edasilükkamiste vormi. 
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Iga maksu aruandeperioodi lõpus tuleb sulgeda km, selle aja jooksul 

saadud kasutades töötlemise protsessi osturaamatu laekuvate maksude 

km. Kui protsessi laekuvate maksete km mahakandmine või 

kõrvaldamise edasilükkamise kohta, saate valida selle faktuurarvete ja 

kontrollida arvutatud blokeeritud ja lukustamata faktuurarve käibemaksu 

summa. Mahakantud summa on lukustamata ja saab sisestada. 

Faktuurarve jääksumma on lukus ja selle sisestamine on edasi lükatud. 

 

Kui teil on müüdud või mahakantud edasilükkamise, saate tühistada 

kande peažurnaalis lõpetada mahakandmine või kõrvaldamiseks, kui teil 
on seni suletud osturaamatu ajavahemikuks. 

Raamatupidamise ja kulude arvutamise 

ja puudusega tooted 

Venemaa õigusaktide kohaselt peavad ettevõtted ja puudusega toodete eri 

tootmisetappide ajal loodud maksumuse arvutamiseks. Konkreetsete 

pearaamatukontode registreeritakse puudusega tooted ja kõrvalsaadused. 

Seetõttu saate määrata kulu erinevate kõrvalsaaduste ja hinnata toorme 

tootmise põhjused. Puudusega tooted saab saata ümbertegemine varude 

või varude kahju kanda kuludesse. Saate teha järgmist: 

 

 Saate määratleda eri liiki kõrvalsaaduste ja puudusega tooted. 

 Registreeruda ja konto puudusega toodete ja kõrvalsaaduste 

kõrvalsaadusena töölehe abil. 

 Tootmiskulude hulgas erinevaid kõrvalsaaduste eraldada. 

 Tööd lõpetamata ja valmistoodangu omahinna arvutamiseks. 

Jälgida varude Saldokäibe Saate käivitada selle tasakaalu laokäibe mõõtmed saidid, ladu, 

pearaamatu kontode või finantsdimensioonide põhineva aruande 

kontrollimaks, kas kogus, sissetulekute, tarbimise ja varude tasakaalu 

ladudes. Saate luua aruande perioodiliselt – näiteks, enne varude 

maksumus ümberarvutuse või lao sulgemise perioodi lõpus. Laokandeid, 

mille abil saate genereerida ka aruandesse ostetud, sai, müüdud, või 

välja antud olek. Kogu kaup on laokanded ja varude kande täpsustused 
selle kauba puhul kõigi ladude kogusumma vaadeldaval perioodil. 

Luua ka km-deklaratsiooni aruande 

XLS ja XML formaate 

Venemaa õigusaktide kohaselt mitu lõigud on km-deklaratsiooni on 

ajakohastatud aruanne. Ettevõtetele tuleb luua selle km-deklaratsiooni 

uuendatud vormis aruande ja esitama aruande, et 

käibemaksuhalduritele. Selle km-deklaratsiooni aruande saab luua nii 
XLS ja XML formaate. 

Maksu registreerimisnumbrid on 

määratletud osapoole kirje aadressi kirjed 

Microsoft Dynamics AX-i 2012 R2, määratletakse maksu 

registreerimisnumbrid enam ettevõtte või isiku kirje tasandil. Selle 

asemel saate määratleda käibemaksu registreerimisnumber, oma esmase 
aadressi kirje. 

Muutused maa maksudeklaratsioon Malli maa maksudeklaratsiooni Venemaa on muutunud. 

Muudatused transpordi 

maksudeklaratsioon 

Malli transpordi maksudeklaratsiooni Venemaa on muutunud. 

Avaldus maamaksu muudatused Malli maamaks deklaratsiooni Venemaa on muutunud. 

Muutused postitamist topeltlao kiht Kuluarvestuse väärtus saab teha kasutades aruandevaluuta. Võite ka 

ümberarvutused või lao sulgemisi, või kohandada vaba kaubavaru või lao 

sissetulekute aruandevaluuta luua pearaamatu kanded. Nende 

pearaamatukannete kasutama topeltlao sisestamiskihi. Saate sisestada 

ostutellimuste varude profiil, lao omanik ja tolli lasti deklaratsioon (GTD) 

arv laodimensioonid. Paralleelvaluuta lao tasakaalustusi konteerimiseks 

peate seadistama topeltlao kiht. Paralleelvaluuta korrigeerimine summad 

arvutatakse korrigeerimise summa põhivaluuta ja vahetuskursside alusel, 
mis kehtisid kande kuupäeva. 
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Riigikohaseid funktsioone, Venemaa 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Elektrooniline aruandlus Saate seadistada majandusaasta aruande paigutust, dokumendimallide ja 

seadusandluses kehtestatud kasutades finantsaruannete generaator 
elektroonilise aruandluse eesmärgil. 

Veo-ja lastikirjad Prindihaldus Prindihalduse saate konossemendi ja transpordi dokumendid. Saate 

printida aruandeid puhul konossemendi Microsoft Exceli vormingus ja 

standardaruande süsteemispetsiifiliste julgeolekunõuete loetelu. Saate 

printida ka veodokumenti, nagu töö Piletite või transpordi arve, Exceli 
vormingus. 

Võimalus ostu arve sisestamisel kasutada 

transiidi kulu konto 

Ostmise kulud toote konto abil saate konteerida ostuarvelt enne 

dokumendi kuupäeva hankija arvete puhul, mis on seatud. See 

võimaldab teil valida eri kuupäeva hankija saldo ja varude 
konteerimise ajal. 

Hulka kuuluvad tasumata ekspordi 

faktuurarvete Vene müügi raamatuid 

Käibemaks (VAT), protsessi saate kaasata tasumata ekspordi 

faktuurarvete müügiraamatu väljamineva käibemaksu töötlemise 
käivitamisel. 

Lisada võime moodustada varude 

vaikeprofiili jaemüügiettevõtetele 

tehingute puhul, Venemaa 

See funktsioon lisab sätte lubamiseks saate valida varude profiil, mida 

rakendatakse vaikimisi müügitellimused, mis on loodud Microsoft 

Dynamics AX-i jaemüük POS tehingute puhul. Vaikimisi varude profiil, 

mis määratakse lao kauplusesse, kasutatakse ka kui jaemüügi aruanne 
arvutatakse ja sisestatakse lao liikumiste jälgimiseks. 

Lisada võime automaatselt värskendada 

faktuurarvete müügiarvetele, Venemaa 

See funktsioon võimaldab teil seada jaemüük parameetrid nii, et kui 

faktuurarve uuendatakse automaatselt siis, kui müügiarve konteeritakse 
jaemüük avalduse sisestamise ajal. 

 

Riigikohaseid funktsioone, Hispaania 

Riigikohaseid funktsioone, Hispaania 

Mis on uus pealkiri Mis on uut avaldust 

Hõlmama sularahamakseid, mis on 

majandusaasta aruande Hispaania 
deklaratsiooni 347. 

Saate lisada raha maksed, mis on saadud aruandel Hispaania 

deklaratsiooni 347 rahandusaasta. 

Arvuta arve tähtpäevad põhinevad 

tähtaeg kuupäev piirid, ja tarnimise 

kuupäevad ning kaupade või teenuste 
puhul, Hispaania. 

Õigeaegselt, et müügi-, ostu- ja projekti arvete arvutatakse tähtaeg 

kuupäev piirid, ja kaupade või teenuste kuupäevadel jäätmete 

väljasaatmisel või vastuvõtmisel. 

Kiire makse Viivitamatu tasumise funktsionaalsust on värskendatud lisada vabas 
vormis arveid. 

 


