
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Iespējas pievienot raţošanas 

procesā raţošanas un 

loģistikas sistēmā Microsoft 

Dynamics® AX 2012 R2 
 

 

Šis dokuments ir tulkots, izmantojot mašīntulkošanu, un cilvēks nav 
mainījis šo tulkojumu. Šī informācija tiek sniegta “tāda, kāda tā ir”, 
un netiek garantēts, ka tajā nav kļūdu. Informācijā var būt vārdu izvēles, 

sintakses un gramatikas kļūdas. Korporācija Microsoft neatbild par 
neprecizitātēm, kļūdām vai zaudējumiem, kas radušies šī dokumenta 
lietošanas dēļ vai tajā iekļautā nepareiza tulkojuma dēļ. 

 

 

Datums: marts 15, 2013 
 

Atruna: 

Šajā dokumentā iekļautā informācija var tikt mainīta bez 

iepriekšēja brīdinājuma. 
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IESPĒJAS PIEVIENOT RAŢOŠANAS PROCESĀ RAŢOŠANAS UN LOĢISTIKAS SISTĒMĀ MICROSOFT DYNAMICS® AX 

2012 R2 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2, raţošanas procesā raţošanas un loģistikas jomā ir papildināta 
ar jaunas funkcijas.  

Notiekošās raţošanas raţošanas un loģistikas nodrošina ķīmijas raţotājiem ar iespējām, kas viņiem 
palīdzētu kontrolēt un palielināt aktīvu, samazināt darbības izmaksas un pārraudzīt lēmumus par 

pasūtījumiem, raţošanas, noliktavas un izplatīšanas ietekmi. Šie līdzekļi piedāvā risināt raţošanas 
un izplatīšanas procesu un hibrīdu raţotāju risinājumus. Līdzekļi sniedz raţotājiem ar integrētu 

funkcionalitāti attiecībā uz plānošanas un vadības raţošanu, izplatīšanu, iepirkumu un grāmatvedības. 

Apskats 

Vienums Apraksts 

Pieprasīts Nē 

Citu produktu jomās, uz kurām Krājumu un noliktavu pārvaldības, raţošanas 
procesa kontroles, vispārējā (grafika) plānošanā, 

produktu informācijas vadības, iepirkumu un 
plānošanas 

Ieinteresēto personu Biznesa lēmumu pieņēmēji 

Ieviešanas grupas dalībniekiem 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

 

Jauna funkcionalitāte 

 Potences vadība – potences vadība var izmantot, lai definē elementu par tādu noteiktu aktīvo 
sastāvdaļu koncentrācija, koriģējiet daudzumu materiālu, kas ir nepieciešami krājuma raţošanai, 

aprēķināt naudas summa, ko maksā piegādātājam preces un izvēlieties sastāvdaļas tipa formulu 

rindā. 

 Partijas līdzsvarošanas potences formulām-faktiskā vērtība bāzes noliktavas partijas pazīmes 

var pievienot pirkšanas pasūtījumu reģistrētu krājumu partijas. 

 Pirkšanas cenu, pamatojoties uz faktisko iedarbību-partijas atribūts balstītu cenu potences 
vienuma formula var iestatīt. Var definēt noteiktus vienumus, kuriem var izrakstīt rēķinus, 
pamatojoties uz faktisko saņemto materiālu potenci. 
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IESPĒJAS PIEVIENOT RAŢOŠANAS PROCESĀ RAŢOŠANAS UN LOĢISTIKAS SISTĒMĀ MICROSOFT DYNAMICS® AX 

2012 R2 

 Partijas mantojumu – preču var konfigurēt tā, lai tās partijas atribūtus un informācijas 
glabāšanas laiku tiek atjaunināti, pamatojoties uz formulu, ko izmanto, lai raţotu preces 

sastāvdaļām. Glabāšanas laiks mantojuma var izmantot, lai definētu krājumus tādējādi 
atjaunina vai pārmantota pabeigtajiem krājumiem zāļu krājumu partijas ar agrāko derīguma 

datumiem. Partijas atribūtus definē atribūti par pabeigtajiem krājumiem un to sastāvdaļas un 
izvēlēties, kuru sastāvdaļas iet gar to īpašības vai atribūta vērtības pabeigtajiem krājumiem. 

Varat arī ir līdzprodukti, papildināta ar vienu un to pašu derīguma termiņu un partijas atribūtus. 

 Pakešu secības kārtībā – produkta secību var izmantot, lai definētu vienu vai vairākas sērijas, 
kas tiek piešķirti daţādi objekti. Produkta secības nodrošina kārtošanai nepieciešamo 

pasūtījumu raţošanas metode, lai valūtas nomaiņas laikā automātiski samazina raţošanas. 

 

Salīdzinājums ar Microsoft Dynamics AX 2009 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir svarīgi? 

Izveidotu un grāmatotu 
pirkšanas pasūtījumu 
krājumam potences. 

Nav pieejams Var definēt noteiktus 
krājumus, kas 
tiek aprēķināti, 

pamatojoties uz 
faktisko saņemto 
materiālu potenci. 

Dod iespēju iegādāties 
preces ar potenci. 

Sērijas plānoto 
pasūtījumu partiju. 

Nav pieejams Kārtību, kādā partijas 
plānoto pasūtījumu 

raţo un plānoti resursi, 
kas ir vājās vietas 
var kārtas. 

Elastīga partijas plānoto 
pasūtījumu plānošanā. 

Definējiet formulas 

sastāvdaļu glabāšanas 
laiku mantojums. 

Nav pieejams Pabeigto derīgo 

krājumu var definēt tā, 
ka tie ir papildināta 

ar informāciju no 
krājumu partijas. Šajā 
informācijā ir iekļauta 

agrākā derīguma 
datumus un labāko 
pirms datumiem. 

Informācija par 

ātrbojīgu preču 
uzglabāšanas 

pārvaldība. 

Definēt un aktivizēt 
formulas partijas 
atribūts mantojuma 

sastāvdaļu. 

Nav pieejams Var izvēlēties, kuru 
zāļu vai atribūta 
vērtības pārmantota 

labu pabeigtam 
krājumam. 

Vienkāršo gatavās 
preces īpašību 
uzskaitījumu. 

Noteiktu atribūtu 
pamatota cenu 
veidošana potences 

krājumam. 

Nav pieejams Jūs varat izveidot 
unikāla formula, kas 
definē kā pirkuma 

cena ir jāaprēķina 
potences krājumam. 

Vienkāršo potences 
preces cenas aprēķinu. 
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IESPĒJAS PIEVIENOT RAŢOŠANAS PROCESĀ RAŢOŠANAS UN LOĢISTIKAS SISTĒMĀ MICROSOFT DYNAMICS® AX 

2012 R2 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir svarīgi? 

Izmantojiet 

korespondējošo partiju.  

Nav pieejams Var atlasīt krājumu 

partijas aktīvo vielu, 

pamatojoties uz viņu 
pašreizējo potences. 
Sastāvdaļas un 
pasūtījumu partiju 

nepieciešamo krājumu 
daudzums tiek 
aprēķināts automātiski. 

Atvieglo kontroli pār 

vienumus, kas ir atlasīti 

raţošanas potences. 

Papildinformācija 

Skatiet plašāku informāciju par noteiktiem līdzekļiem raţošanas procesā raţošanas un loģistikas 
Microsoft Dynamics AX 2012. gadā: 

 TechNet bibliotēku sistēmas administratoriem 

 AX izstrādātāju centra uz MSDN 

 TechNet bibliotēka programmu lietotājiem 

Var izmantot arī rīks Web meklēšana augšā Meklēt Microsoft Dynamics AX 2012 saturu. 

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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Šajā dokumentā ietvertā informācija atspoguļo pašreizējo skatu no Microsoft Corporation par jautājumiem, kas apspriesti ar 
publicēšanas datumu. Tā kā korporācijai Microsoft ir jāreaģē uz mainīgo tirgus situāciju, tas nav uzskatāms par korporācijas 
Microsoft saistībām, un korporācija Microsoft nevar garantēt precizitāti par jebkuru informāciju, kas sniegta pēc publicēšanas 
dienas. 

 

Šajā Baltajā grāmatā ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem. Korporācija Microsoft nesniedz nekādas garantijas, tiešu vai 
netiešu, šajā dokumentā. 

 

Par atbilstību visiem piemērojamiem autortiesību likumiem ir atbildīgs lietotājs. Neierobeţojot autortiesības, nevienu šī 
dokumenta daļu var reproducēt, saglabāt, vai izgūšanas sistēmā vai pārraidīt jebkādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem 
(elektronisko, mehāniskiem, fotokopēšanas, ierakstot vai citādi), vai citiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas korporācijas 
Microsoft atļaujas. 

 

Attiecībā uz dokumenta priekšmetu korporācijai Microsoft var būt patenta, patenta pielietojuma, preču zīmju autortiesību un cita 
intelektuālā īpašuma tiesības. Izņemot, ja nav tieši norādīts jebkurā rakstiskā Microsoft licences līgumā, šī dokumenta saņemšana 
nesniedz jums nekāda veida licenci šiem patentiem, preču zīmēm, autortiesībām vai cita veida intelektuālam īpašumam. 

 

© 2013 Microsoft Corporation. Visas tiesības paturētas. 

 

Microsoft un Microsoft Dynamics AX ir reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās 
valstīs un/vai citās valstīs. 

 


