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Atruna: 
Šajā rokasgrāmatā sniegta informācija, kas attiecas uz Microsoft 
Dynamics AX 2012 un Microsoft Dynamics AX 2012 funkciju pakotnē 

no Web vietas. 
Ceļvedis norāda arī Microsoft Dynamics AX 2012 R2 izmaiľas. Šis saturs ir 
pagaidu un var būtiski mainīts pirms gala komerclaidiena šajā dokumentā 
raksturotā programmatūra. 

 
Piezīme: kādu šajā rokasgrāmatā informāciju attiecas tikai uz Microsoft 
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Microsoft Dynamics AX 2012 un Microsoft Dynamics AX 2012 funkciju pakotnē 
no Web vietas Microsoft Dynamics AX 2012 R2. 

 

Šajā dokumentā iekļautā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja 
brīdinājuma. 
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Šis dokuments atbalsta sākotnējā laidiena programmatūras produkts, kas var būtiski mainīts pirms pēdējā komercizlaiduma. Šajā 
dokumentā ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem, un korporācija Microsoft nesniedz nekādas garantijas, nedz izteiktas, nedz 
domātas, šajā dokumentā. Šajā dokumentā iekļautā informācija, ieskaitot URL un citas interneta vietľu atsauces, var tikt mainīta 
bez iepriekšēja brīdinājuma. Visu atbildību par izmantošanu vai no šī dokumenta lietošanas rezultāti paliek ar lietotāju. Ja vien 
nav norādīts citādi, uzľēmumi, organizācijas, produkti, domēnu nosaukumi, e-pasta adreses, logotipi, cilvēku, vietu un notikumu 
attēlojumi šeit piemēri ir izdomāti. Nav saistības ar jebkuru reālu uzľēmumu, organizāciju, produktu, domēna nosaukumu, e-pasta 
adresi, logo, personu, vietu vai notikumu nav paredzētas vai secināmas. Par atbilstību visiem piemērojamiem autortiesību likumiem 
ir atbildīgs lietotājs. Neierobeţojot autortiesības, nevienu šī dokumenta daļu nedrīkst pavairot, glabāt vai ievietot izguves sistēmā, 
vai arī pārsūtīt jebkādā veidā vai izmantojot jebkādus līdzekļus (elektroniskus, mehāniskus, fotokopēšanu, ierakstīšanu vai citus 
līdzekļus), vai jebkādam nolūkam bez tiešas rakstiskas Microsoft Corporation atļaujas.  

 

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

Autortiesības © 2012 Microsoft. Visas tiesības paturētas.  

 

Microsoft, Microsoft Dynamics, Microsoft Dynamics logotips, Microsoft BizTalk Server, Microsoft Excel, Microsoft .NET Framework, 
Microsoft Outlook, Microsoft SharePoint fondam 2010, Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft SQL Server Analysis Services, 
Microsoft SQL Server Reporting Services, Microsoft Visual Studio un Microsoft Word ir Microsoft uzľēmumu grupas preču zīmes.  

 

Visas pārējās preču zīmes pieder to atbilstošajiem īpašniekiem. 

Microsoft Dynamics ir integrētu, pielāgojamu uzľēmuma vadības risinājumu kopa, kas jums un jūsu darbiniekiem 

palīdz ar lielāku pārliecību pieľemt uzľēmējdarbības lēmumus. Microsoft Dynamics strādā, piemēram, ar Microsoft 

programmatūrai, automatizācijas un pilnveidot finanšu, klientu attiecības un piegādes ķēdes procesu tādā veidā, 

kas palīdz jums vadīt biznesa panākumus. 

 

ASV un Kanādā pa bezmaksas tālruni 1-888-477-7989 

Visā pasaulē: +1-701-281-6500 

www.Microsoft.com/Dynamics 

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

Šajā dokumentā sniegts kopsavilkums par jaunās un mainītās pazīmes Microsoft Dynamics® AX 2012, 

ieskaitot Microsoft Dynamics AX 2012 funkciju pakotnē un Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Tā arī 
nodrošina novecojušās funkcijas paziľojumus par līdzekļiem, kas tiek plānots noľemt Microsoft 

Dynamics AX 2012 vai nākotnes versijas. Microsoft Dynamics AX vai citos biznesa pārvaldības 
programmatūras pārzināšana ir pieľemts.  

Abstraktās 

Microsoft Dynamics AX 2012 ievieš daudzas jaunas funkcijas un tehnoloģijas, kas nav pieejami 

iepriekšējās versijās. Turklāt izmaiľas ieviesa Microsoft Dynamics AX 2012 atjaunināt vairāki 
esošie līdzekļi un tehnoloģijas, būtiski palīdzēt uzlabot sistēmas drošību, lietotāju produktivitāti un 
samazināt administratīvo virstēriľu. Šis dokuments apraksta jaunās un mainītās pazīmes Microsoft 

Dynamics AX 2012. Tas ietver arī novecojušās funkcijas paziľojumus par līdzekļiem, kas tiek plānots 
noľemt Microsoft Dynamics AX 2012 vai nākotnes versijas. 

Dokumenta struktūru 

Dokumentā iekļautas šādas sadaļas: 

Ievads 

Ievadā sniegts pārskats par dokumentu. 

Visā produkta līdzekļi 

Līdzekļus visā produkta sadaļas tēmās ir aprakstīta programmas izmaiľām, kas ir plaša ietekme visā 
Microsoft Dynamics AX 2012. Šīs tēmas salīdzināt, kontrasts, un izskaidro atšķirības uzvedības 
Microsoft Dynamics AX 2009 un Microsoft Dynamics AX 2012.  

Novecojušās funkcijas  

Novecojušās funkcijas sadaļas tēmas sniedz detalizētu informāciju par funkcijas tiek noľemtas no 

pieteikuma šajā versijā, vai kas tiek plānotas turpmākās versijas noľemšanu. 

Pielikums 

Pielikumā sniedz informāciju kopsavilkuma, tabulas formātā, par funkciju izmaiľām, kas nav preču 
plaša ietekme. 

Dati 

Microsoft Dynamics AX satura publicēšanas komanda nosūtīt komentārus par šā dokumenta saturu: 
adocs@microsoft.com 

Papildinformācija 

Lai iegūtu papildinformāciju par Microsoft Dynamics AX 2012, sk.: 

 
 TechNet bibliotēku sistēmas administratoriem 

 AX izstrādātāju centra uz MSDN 

 TechNet bibliotēka programmu lietotājiem 

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

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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Visā produkta līdzekļi 

Visā produkta līdzekļi ir līdzekļi, kas, lai gan tie var koncentrējas noteiktu funkciju jomā, ir kopējā 

ietekme uz Microsoft Dynamics AX 2012. Visā produkta līdzeklis var būt esošo funkciju, kas ir būtiski 
pārstrādāts, jo Microsoft Dynamics AX 2009, vai tas var būt jauns līdzeklis vai līdzekļu kopa, kas ir 

pievienota esoša funkcionalitāti Microsoft Dynamics AX. Daţos gadījumos visā produkta līdzeklis 
aizvieto esošo līdzekļu kopa.  
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Datu bāzes izmaiņas: tabulu attiecības 

Microsoft Dynamics AX 2009 tabulu attiecības varētu definēt, izmantojot paplašināto datu tipu (EDTs). 
Microsoft Dynamics AX 2012, tabulu relācijas tiek definētas attiecības mezglā, katrai tabulai ir 

programmu objektu kokā (AOT). Katra saistība ir rekvizīti, ko var iestatīt rekvizītus logā. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Pieprasīts Jā 

Iezīme jomās, uz kurām Visas 

Ieinteresēto personu Tehniskās lēmējpersonas 

Neatkarīga programmatūras piegādātāji (ISV) / 
izstrādātājiem 

Partneri 

Jauna funkcionalitāte 

Jaunais formāts nodrošina bagātīgu metadatu uzglabā par katru tabulu attiecībām. Metadatus var 
pārvirzīt visu pieteikumu par uzlaboto funkcionalitāti. Piemērs. 

 Microsoft Dynamics AX 2012, sistēma saglabā attiecībā par katru relāciju. Instrumenti, kas 
rada bāzi entītiju attiecību shēmas Microsoft® Visio® 2010, varat izlasīt datu attiecībā uz 

pareizi uzzīmēt shēmas. 

 Jaunā klase UnitOfWork atvieglo darbību pārvaldības tabulu attiecībām, kas ir definētas 
tabulas zaru attiecības. Tomēr, UnitOfWork klases nevar sviras attiecības, kas definē 

caur EDTs. 

Īpaši apsvērumi 

 Microsoft Dynamics AX 2012, tabulu relācijas var izveidot vairs cauri EDTs. 

 Mantoto pielāgotus tabulu attiecībām, kas tika noteikti, izmantojot EDTs turpināt darbu ar 
Microsoft Dynamics AX 2012.  

Salīdzinājums ar Dynamics AX 2009 

Tabulu relācijas tiek definēti jauns veids, kā Microsoft Dynamics AX 2012. gadā. 
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POK tabulas attiecības 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir svarīgi? 

Definētu tabulas relāciju, 

izmantojot AOT. 

Tabulu relācijas tika 

definētas tikai caur 

EDTs. Tas bija problēma, 

ja bija nepieciešamas 

vairākas attiecības starp 

tabulām, vai attiecībās 

iesaistīto salikto atslēgu.  

EDT tabulu relācijas tiek 

atzītas, bet attiecības 

tagad ir definēti saskaľā 

ar atsevišķo tabulas zaru 

attiecības. 

Var saglabāt attiecības 

metadatus, kas veicina 

citas sistēmas funkcijas 

un izaugsmi nākotnē. 

Tabulu saites 

automātiski 

migrēšana AOT. 

Nav pieejams Rīks sniedz EDT 

mezglu mantojums 

tabulu attiecībām 

pārvērst tabulas 

zaru programmas 

objektu KOKĀ. 

Šī automatizācija var 

ietaupīt laiku attīstītājs 

un samazina kļūdas 

iespējamību. 

Papildinformācija 

Papildinformāciju par tabulu relācijas, skatiet EDT attiecībās migrācijas rīku MSDN tēmā. 

  

http://msdn.microsoft.com/Library/da71a84d-1414-47ce-91d7-773f4a0d29bc%20(AX.60).%20aspx
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Datu bāzes izmaiņas: tabulu mantojuma 

Objektorientētu programmēšanas valodās, piemēram, C# un C++, atbalsta mantošanas 
attiecības starp klasēm. Atvasinātās klases manto laukus un metodes no tās bāzes klase. Microsoft 

Dynamics AX 2012 nodrošina līdzīgas mantojuma starp tabulām ir programmu objektu kokā (AOT). 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Pieprasīts Jā 

Iezīme jomās, uz kurām Visiem, īpaši tiem, kas vaicājuma tabulām, 
kas iesaistītas mantošanas attiecības 

Ieinteresēto personu Tehniskās lēmējpersonas 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

Jauna funkcionalitāte 

Tabulu mantojuma atvieglo pielāgoto paplašinājumu labāk nekā tradicionālie ārvalstu atslēgas 
attiecības. 

Tabulu mantojuma sniedz bagātīgu veida metadatus, kas raksturo attiecības starp tabulām. Rīkus var 
izmantot šo metadatu sniegt labāku funkcionalitāti. 

Īpaši apsvērumi 

Lūk, daţi no bāzes tabulām, kas iesaistītas mantošanas attiecības:  

 AgreementHeader 

 AgreementLine 

 BankLC 

 BankLCLine 

 CaseDetailBase 

 CatProductReference 

 DirPartyTable 

 EcoResProduct 

 HRPDefaultLimit 

 IntercompanyActionPolicy 

 VendRequest 

Mantojuma relācijas starp tabulām, jo daţi lauki Microsoft Dynamics AX 2009 ir pārvietots uz daţādām 
tabulām Microsoft Dynamics AX 2012. gadā. Daţi mantojums pielāgotu vaicājumus, iespējams, ir 
jāatjaunina. Tas prasa tādu pašu summu kā galda shēmas izmaiľām pirmsjaunināšanas darbu. Daţos 

gadījumos var samazināt lielumu X + + SQL Select priekšraksts un paziľojums kļūst vienkāršāka. 

Salīdzinājums ar Dynamics AX 2009 

Programmu datu struktūra ir mainījusies kopš Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft 
Dynamics AX 2012 iekļautas šādas izmaiľas: 

 POK projektēšanas laika aspekti 

 Vaicājuma attīstības aspekti 
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POK projektēšanas laika aspekti 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Iegūt bagāts metadatus 

par tabulu relācijām. 

Galvenie ārvalstu 

attiecības tika atbalstīts. 

Mantojuma relācijas 

starp tabulām var 

pārvaldīt tikai 

pielāgotu kodu. 

Mantojuma relācijas 

starp tabulām var 

sagūstīt un aprakstīta 

tabulās iestatot 

rekvizītus. 

Izstrādātāji var pilnīgāk 

izteikt attiecības starp 

daţām vienībām. 

 

Vaicājuma attīstības aspekti 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Programma Access 

laukiem no daţādām 

tabulām ar 

vienkāršāku kodu. 

Vaicājumu varētu 

sviras ir ārējas atslēgas 

attiecība ar iegūt laukus 

no mātes galda, 

pievienojoties. 

Vaicājumu var sviras 

mantošanas attiecības 

laukos nokļūt no mātes 

galda nepievienojoties. 

X + + SQL kodu un 

vaicājumu AOT veikt 

attīstītājs mazāk laika, 

lai izveidotu un 

uzturētu. 
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Datu bāzes izmaiņas: neaktīvs tabulas paliek 

Daţreiz, deaktivizējot konfigurācijas atslēgu ietekmē tabulu Microsoft Dynamics AX. Microsoft 
Dynamics AX 2009 un vecākās versijās, saistītās tabulas tika izľemts no pamatā esošā Microsoft® 

SQL Server® datu bāzes. Pēc tam, kad tabulā bija palaist vaicājumus, tika parādīti ziľojumi. 

Microsoft Dynamics AX 2012 saistītajām tabulām netiek izdzēsti no datu bāzes. Tā vietā tabulas tiek 
deaktivizēti sistēmā, kas nozīmē, ka tie tiek uzskatīti par tukšu tabulu. Tomēr galdiem deaktivizēti un 

to dati joprojām ir pilnībā pieejams atbilstošajā datu bāzē.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Pieprasīts Jā 

Iezīme jomās, uz kurām Visiem, īpaši darbības, kas izdod SQL vaicājumus 
no ārpus Microsoft Dynamics AX 

Ieinteresēto personu Tehniskās lēmējpersonas 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

 

Jauna funkcionalitāte 

Tabulas, kas tagad ir izslēgti pēc konfigurācijas atslēga joprojām ir pieejami ārējā SQL vaicājumiem, 
kas var būt praktisku labumu, atkarībā no notiekošās datu izmaiľas, kas jāveic ar tabulām. 

Īpaši apsvērumi 

Sistēmas administratori, kuri konfigurācijas atslēgu atslēgt jāinformē lietotāji, kuri izsniedz ārējo SQL 

queries galdiem deaktivizēti dati vairs netiks atjaunināts, un ka šīs tabulas dati kļūs novecojuši. Pēc 

konfigurācijas atslēga ir deaktivizēta, ziľojumi tiek parādīti vairs nav ārējo SQL queries.  

Salīdzinājums ar Dynamics AX 2009 

Deaktivizēt konfigurācijas atslēgas ietekme uz tabulām ir mainījušies kopš Microsoft 
Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 iekļautas šādas izmaiľas:  

 SQL vaicājumus par neaktīvo tabulu 

SQL servera jautājumiem par neaktīvo tabulu  

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Izpildīt vaicājumus 

par neaktīvo tabulu 

programmā Microsoft 

Dynamics AX. 

Vaicājumus neizdevās 

un tika parādīti 

ziľojumi.  

Vaicājumi par 

neaktīvo tabulu turpina 

darboties, bet neaktīvo 

tabulu dati tiek 

ignorēts. 

Vaicājumi ir SQL tabulas 

joprojām funkcija. 

Tabulas no Microsoft 

Dynamics AX darbojas 

ārējie vaicājumi. 

Vaicājumus neizdevās 

un tika parādīti 

ziľojumi. 

Vaicājumi par 

neaktīvo tabulu turpina 

darboties, bet neaktīvo 

tabulu datus, būs 

novecojuši. 

SQL servera datu bāzes 

vaicājumi vēl funkcija. 
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Komercijas pakalpojumiem sistēmai Microsoft Dynamics ERP 

Komercijas pakalpojumiem sistēmai Microsoft Dynamics® ERP nodrošina integrāciju starp organizācijas 
tiešsaistes pārdošanas kanālu un Microsoft Dynamics AX 2012. Tas paredz integrētu procesu atbrīvo 

produktus tiešsaistes veikalos vai tiešsaistes tirgi un maršruta tiešsaistes pārdošanas pasūtījumus 
atpakaļ esošo Microsoft Dynamics AX izpildes procesu. Turklāt uzľēmumi var izmantot tirdzniecības 
pakalpojumus integrēt savas esošās tiešsaistes pārdošanas kanālu uz Microsoft Dynamics AX 2012.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Pieprasīts Neobligāti. Jums var vai nevar izmantot šos 
līdzekļus, atkarībā no tā, kā jūs vadīt savu 
biznesu. 

Iezīme jomās, uz kurām Pārdošana un mārketings 

Preču informācijas pārvaldība 

Ieinteresēto personu Biznesa lēmumu pieľēmēji 

Tehniskās lēmējpersonas 

Ieviešanas grupas dalībniekiem 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

Jauna funkcionalitāte 

Uzlabojumi ir veikti turpmāk integrēt ar Microsoft Dynamics AX 2012 komercijas pakalpojumus. 

Iepriekš, komercijas pakalpojumus instalēja tikai kā daļa no Microsoft Dynamics AX 2009 Retail 

štābu mazumtirdzniecībā. 

 
Salīdzinājums ar Dynamics AX 2009 
Microsoft Dynamics AX 2012 izmaiľas atbalsta šādi: 

 Tirdzniecības pakalpojumu integrācija 

Tirdzniecības pakalpojumu integrācija 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Izmantot, lai integrētu 

sistēmu Microsoft 

Dynamics AX tiešsaistes 

pārdošanas kanāli ar 

komercijas 

pakalpojumus Microsoft 

Dynamics ERP. 

Bija pieejami 

mazumtirdzniecības 

štābs 

lietojumprogrammā 

Microsoft 

Dynamics AX 2009 

mazumtirdzniecībā 

tikai tirdzniecības 

pakalpojumus. 

Nodrošina integrētu 

procesu atbrīvo 

produktus tiešsaistes 

veikaliem, kā _ arī 

routing tiešsaistes 

pārdošanas pasūtījumu 

izpildes procesā. 

Sniedz ciešāka 

integrācija starp 

tiešsaistes veikalu un 

Microsoft Dynamics AX 

izpildes procesu. 
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Vietas pakalpojumi Microsoft Dynamics ERP 

Vietnēm, pakalpojumiem sistēmai Microsoft Dynamics® ERP paplašina Microsoft Dynamics AX 2012 
biznesa procesus un darbplūsmas Web. Tā ir svarīga daļa no Microsoft Dynamics ERP programmatūru, 
kā _ arī pakalpojumu stratēģija. Tas dod biznesa lietotājiem sadarboties ar saviem klientiem un 

piegādātājiem bez vai minimālu IT investīcijas un tas ļauj partneriem veidot papildu programmatūru, 
kā _ arī pakalpojumu risinājumus.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Pieprasīts Neobligāti. Jums var vai nevar izmantot šos 

līdzekļus, atkarībā no tā, kā jūs vadīt savu 
biznesu. 

Iezīme jomās, uz kurām Mājas 

Parādi kreditoriem 

Debitori  

Personāla vadība 

Sagāde un avoti 

Preču informācijas pārvaldība 

Pārdošana un mārketings 

Servisa pārvaldība 

Organizācijas administrēšana 

Ieinteresēto personu Biznesa lēmumu pieľēmēji 

Tehniskās lēmējpersonas 

Ieviešanas grupas dalībniekiem 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

Jauna funkcionalitāte 

Vietas pakalpojumi Microsoft Dynamics ERP nodrošina paplašināmā metadatu orientētu divvirzienu 
drošu datu platforma savieno Dynamics AX 2012 un Microsoft mākonis pakalpojumus. Tas arī piesaista 

vietas pakalpojumi prezentācijas metadati piedziľas platformu, lai kuģis četras out-of-box vietnes 
risinājumu mērķtiecīgu rūpniecības vertikālēs.  

Salīdzinājums ar Dynamics AX 2009 

Microsoft Dynamics AX 2012 ir izmaiľas, kas nodrošina: 

 Vietā Microsoft Dynamics ERP integrācijas pakalpojumi 

Vietnes pakalpojumu integrācija 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Izmantot Site Services 

datu platformu, lai 

pieslēgtos Microsoft 

mākonis pakalpojumus 

Microsoft 

Dynamics AX 2012.  

 Nodrošina drošu datu 

platforma un četras 

vietas out-of--box 

risinājumus konkrētu 

rūpniecības vertikālēs. 

Nodrošina lietotājiem 

iespēju pievienoties 

Microsoft Dynamics AX 

Microsoft mākonis 

pakalpojumus. 
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Microsoft Dynamics ERP maksāšanas pakalpojumi 

Maksājumu pakalpojumiem sistēmai Microsoft Dynamics® ERP ir maksājumu kartes nozares (PCI) 
sertificēts līmenis 1 maksājuma Gateway. Tā ir svarīga daļa no Microsoft Dynamics ERP 

programmatūru, kā _ arī pakalpojumu stratēģija. Tas ļauj Microsoft Dynamics AX 2012. gadā 
pieľem maksājumu kartes — un jūsu veikalā — izmantojot Microsoft mākonis pakalpojumus. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Pieprasīts Neobligāti. Jums var vai nevar izmantot šos 

līdzekļus, atkarībā no tā, kā jūs vadīt savu 
biznesu. 

Iezīme jomās, uz kurām Debitori  

Ieinteresēto personu Biznesa lēmumu pieľēmēji 

Tehniskās lēmējpersonas 

Ieviešanas grupas dalībniekiem 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

Jauna funkcionalitāte 

Microsoft Dynamics AX 2012 ir out-of-box atbalsta maksājumu kartes autorizācija, norēķinu, 
tukšumu un kompensācijas; adrešu pārbaudi; un vizītkaršu 2. līmeľa un 3 apstrādes ar maksājumu 
pakalpojumiem. 

Salīdzinājums ar Dynamics AX 2009 

Microsoft Dynamics AX 2012 ir izmaiľas, kas nodrošina: 

 Maksājumu pakalpojumu integrācija 

Maksājumu pakalpojumu integrācija  

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Pieľemt kredītkaršu 

maksājumus izmantot 

maksājumu 

pakalpojumus.  

Nodrošina kredīta karšu 

autorizācijas un 

norēķiniem. 

Atbalsta papildu 

funkcijas, piemēram, 

kompensācijas, adrese 

verifikācija, 2. līmeľa 

un 3 apstrādes un 

pasūtījumus tiešsaistes 

maksājumu norēķinu.  

Šie līdzekļi var 

samazināt maksājumu 

apstrādes izmaksas, 

palielināt peļľu un 

varētu pozitīvi ietekmēt 

klienta bottom line. 
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Lietotāja interfeisa izmaiņas 

Lietotāja interfeisa sastāv no komandas, kuras lietotājs var lietot, lai darbotos ar programmatūru, 
jo īpaši uz ievadīt un apskatīt datus un personalizēt formas un funkcijas. Lietotāja interfeiss ir būtiski 

mainījies kopš Microsoft Dynamics AX 2009.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Pieprasīts Jā 

Iezīme jomās, uz kurām Visas 

Ieinteresēto personu Biznesa lēmumu pieľēmēji 

Tehniskās lēmējpersonas 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

 

Jauna funkcionalitāte 

Lietotāja interfeiss Microsoft Dynamics AX 2012 ir tīrāku, saskanīgāku un vienkārši piemērotu 
konkrētus uzdevumus un formām. Svarīgu informāciju var skatīt vienā centrālā saraksta lapā un 

saistītā informācija tiek parādīta uz FastTabs un FactBoxes, pat, ja saistīta informācija netiek parādīta 
pašreizējā formā. Tas ir vieglāk, lai sakārtotu un personalizētu rādāmos datus. 

Salīdzinājums ar Dynamics AX 2009 

Lietotāja interfeiss ir būtiski mainījies kopš Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 
iekļautas šādas izmaiľas: 

 Navigācija 

 Sarakstu lapas 

 Filtrēšanas funkcionalitāti 

 Progresīvu informācijas veidlapas 

 Formas;  

 Meklēšana 

Navigācija 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Intuitīvi orientēties. Navigācijas struktūra 

tika sadalīta moduļos. 

Navigācijas struktūra 

ir sadalīta daţādus 

moduļus, kas ir 

vairāk saskaľotu 

noformējumu. 

Tas ir vieglāk piekļūt 

nepieciešamās 

veidlapas un uzdevumu 

veikšanai. 
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Sarakstu lapas 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Izmantojiet uzlabotā 

rūts darbība.  

Rūts darbība bija 

gandrīz vienīgi 

navigācijas balstītas. 

Rūts darbība tagad ir 

darbības pogas, kuras 

lietotājs var izmantot, 

lai izveidotu un 

modificētu datus, 

neatstājot vietu 

sarakstu. 

Lietotāji var ātri atrast 

un mainīt datus. 

Skatiet papildu 

informāciju par atlasīto 

ierakstu saraksta lapā, 

neatstājot vietu 

sarakstu. 

Noteiktu informāciju 

par atlasīto ierakstu 

bija parādīt 

priekšskatījuma rūtī. 

Gan FactBoxes, gan 

priekšskatījuma rūtī tiek 

parādīta informācija par 

atlasīto ierakstu.  

Lietotāji var skatīt 

papildu svarīgu 

informāciju par 

ierakstu, neatverot 

ierakstu galvenajā 

formā. 

Ziľojumu apskatei 

veltīta apgabalā. 

Parādījās ziľojumi 

formā ţurnāls vai 

atsevišķus 

dialoglodziľus. 

Visas ziľas, kas attiecas 

uz saraksta lapu kā 

kļūda, brīdinājums 

un sistēmas statusa 

ziľojumus, tiek parādīti 

īpašu zonu. 

Lietotāji varēs apskatīt 

un rīkoties par svarīgu 

ziľojumu, neizejot no 

formas.  

Automātiski atsvaidzināt 

veidlapas informāciju. 

Bija manuāli ir 

jāatsvaidzina dati un 

veidlapas ne vienmēr 

parāda jaunāko 

informāciju. 

Dati tiek atsvaidzināti 

automātiski. 

Informāciju par 

saraksta lappuses 

vienmēr ir pašreizējais. 

Apskatīt saistīto 

informāciju Moldova. 

Lietotājiem nācās 

pamest saraksta lapu 

vai formu, lai skatītu 

svarīgus saistītu 

informāciju par 

atlasīto ierakstu. 

Lietotājiem nav jāatver 

citu formu, lai skatītu 

saistīto informāciju, kas 

nav parādītas pašreizējā 

saraksta lapā. 

Ātri tiek parādīta 

saistītā informācija.  

 

Filtrēšanas funkcionalitāti 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Kārtot un filtrēt, katrai 

kolonnai, kas tiek 

parādīts. 

Lietotāji varētu nevar 

kārtot vai filtrēt visas 

lapas sarakstā parādītās 

kolonnas. 

Lietotāji var kārtot un 

filtra, katrai kolonnai, 

kas tiek parādīts, vai 

filtra pāri parādītās 

kolonnas. 

Tas ir vieglāk 

kārtot datus. 

Filtrēt datus, izmantojot 

kopīgu valodu. 

Papildu filtra logs ir 

sareţģīta un grūti 

izmantot. 

Filtrēšanas kontroli 

izmanto vienkāršā 

valodā un struktūru 

vienkāršotu filtrēšanas 

pieprasījumus. 

Tas ir vieglāk 

kārtot datus.  

Filtrēt pa visām slejām. Lai filtrētu datus, 

lietotājiem bija 

jānoskaidro, kur 

atradās datu kolonnu. 

Dati ir filtrēti, neatkarīgi 

no tā atrodas kolonnā. 

Tas ir ātrāk un vieglāk 

atrast datus. 
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Formas; 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Skatiet detalizētu 

informāciju par 

FastTabs. 

Visu informāciju, kas 

bija redzams uz visu 

laiku, kurā pārblīvēta 

darbvietu. 

Lietotāji var skatīt 

vai kondensēt svarīgu 

informāciju tādā 

pašā veidā. 

Darbvieta ir vienkāršots 

un saistītā informācija 

tiek grupēta. 

Gūt labumu no 

uzlabotas izvēlnes 

izskatu. 

Daţas izvēlnes nebija 

viegli salasāms vai tie 

nebija kopīgas darbības.  

Izvēlnes ir konsekventi 

un viegli uztveramiem. 

Izvēlnes komandas ir 

sagrupētas atbilstoši 

lietošanas. 

Izvēlnes komandas datu 

ievadei tiek vienkāršota. 

Pārslēgties starp 

galvenes un rindu skatu 

sareţģītas formas. 

Galvenes informācija 

tika rādīta veidlapas 

augšdaļā un rindas 

informācija tika parādīta 

formas apakšā. 

Sareţģītas formas ir 

virsrakstā skatā, kur var 

apskatīt vai modificēt 

galvenes specifiskās 

jomās un rindas skatu, 

kurā jūs varat apskatīt 

sarakstu ar līnijām un 

informāciju par atlasīto 

rindu. 

Veidlapu ar virsrakstu 

un rindas informācija 

ir vieglāk saprast un 

izmantot. 

Apskatīt saistīto 

informāciju Moldova. 

Lietotāji bija atvērt 

papildu formas, lai 

skatītu saistīto 

informāciju par 

atlasīto ierakstu. 

Saistīta informācija, kas 

netiek rādīts pašreizējā 

formā var piekļūt ātri, 

neatverot citā formā. 

Ātri tiek parādīta 

saistītā informācija.  

 

Meklēšana 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Lietot uzlabotās 

meklēšanas iespējas. 

Meklēt neietvēra 

metadatus un 

dokumentus, kas 

saistīti ar ierakstiem. 

Meklēšana ietver datu 

un metadatu ierakstiem 

pievienotajiem 

dokumentiem. Tāpēc 

lietotāji var meklēt 

datus, izmantojot 

kopējā lietvārdi, 

piemēram "klientu" 

vai "naudas plūsmas 

pārskats", vai viľi var 

meklēt konkrētu datu, 

piemēram, debitora 

vārds, produkta ID 

vai tālruľa numuru. 

Meklēšana ir vieglāk un 

efektīvāk.  

Uzlaboti meklēšanas 

lodziľa izmantošana.  

Meklēšanas lodziľa 

atradās formā, kas bija 

grūti atrast. Lietotājiem 

nav varētu precizēt 

savu vaicājumu. 

Meklēšanas lodziľš 

ir svarīga sastāvdaļa 

lietotāja interfeisu. 

Lietotājiem ir vairākas 

opcijas, lai palīdzētu 

tām uzlabot savu 

vaicājumu. 

Lietotāji var ātri atrast 

meklēšanas lodziľu 

un precizēt savus 

vaicājumus, kas uzlabo 

meklēšanas efektivitāti. 
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Jaunināt 

Microsoft Dynamics AX ir vairāki līdzekļi, kas palīdz klientiem un partneriem sagatavoties uzlabojumus 
nākamo versiju Microsoft Dynamics AX. Šie līdzekļi ir paredzēti, lai saīsinātu jaunināšanas testa cikla 

un samazinātu kopējās izmaksas modernizāciju. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Pieprasīts Jā 

Iezīme jomās, uz kurām Visas 

Ieinteresēto personu Biznesa lēmumu pieľēmēji 

Tehniskās lēmējpersonas 

Ieviešanas grupas dalībniekiem 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

 

Jauna funkcionalitāte 

Vairāki rīki ir nodrošinātas, lai atvieglotu procesu veikt jaunināšanu uz Microsoft Dynamics AX 2012. 

Rīku jaunināšanas padomnieks pārbauda problēmas, kas var neļaut jaunināšanu, vai, kas var kavēt 
pareizi pēc jaunināšanas darba programmu Microsoft Dynamics AX Microsoft Dynamics AX. Pēc tam, 
kad tiek konstatētas problēmas, viľi var atkļūdot, izmantojot uzlaboto jaunināšanas skripta izpildes 

līdzekļi. Pēc jaunināšanas, datu validācijas procesu nodrošina testēšanas detalizētu informāciju, lai 
samazinātu skaitu testa palaiţ nepieciešamos pirms Microsoft Dynamics AX ir pilnībā īstenots. 

Salīdzinājums ar Dynamics AX 2009 

Jaunināšanas process ir ievērojami mainījies kopš Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft 
Dynamics AX 2012 iekļautas šādas izmaiľas: 

 Jaunināšanas padomnieks 

 Jauninājumu sistēmu 

 Post-Upgrade datu validāciju 
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Jaunināšanas padomnieks 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Noteikt jaunināšanas 

problēmas pirms 

jaunināšanas.  

 Instalētos komponentus 

no vecākas versijas 

Microsoft Dynamics AX 

ir analizēt problēmas, 

kas var izraisīt 

jaunināšanas procesu, 

lai izgāztos. 

Jaunināšanas saderības 

failus un procesi tiek 

pārbaudīta pirms 

lietotājiem jaunināšanu 

uz Microsoft 

Dynamics AX 2012.  

Palaidiet jaunināšanas 

padomnieks analīzes 

vedni. 

 Lietotājiem tiek 

piedāvāts veikt 

analīzes process. 

Izšķir jauninājumu 

jautājumiem.  

Skatīt sarakstu ar 

jauninājumu 

jautājumiem.  

 Tiek formēta atskaite, 

kas parāda 

jaunināšanas analīzes 

rezultātus un ka 

dziesmas jauninājums 

problēmas un to 

risināšanas. Šis 

ziľojums ir noderīgs 

gan pirms, gan pēc 

jaunināšanas. 

Jaunināšanas jautājumi 

tiek parādīti pirms rodas 

problēmas.  

Noteikt jaunināšanas 

identificētās problēmas. 

 Tiek meklēti 

jaunināšanas 

jaunināšanas 

dokumentācijas 

jautājumus. 

Lietotāji var ātri novērst 

jautājumus pēc tam, 

kad tie ir identificēti. 

Jauninājumu sistēmu 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 

svarīgi? 

Ieviest jauninājumu 

skriptu, izmantojot 

metodi atribūti. 

Lietotāji bija garas 

rindas kodu, lai norādītu 

secību un atkarību no 

jaunināšanas skripta 

darbību. 

Tiek izmantoti X + + 

atribūti un uzlabot 

iepriekš skriptus. 

Jaunināšanas skripti 

kodēšana tiek 

vienkāršots, un kļūdas 

tiek samazinātas. 

Analizēt atkarības starp 

jaunināšanas skriptus. 

Lietotāji bija izveidot 

instrumentus, 

izmantojot jaunināšanas 

skriptus. Tas prasa 

plašu analīzi un 

atkārtojuma datu 

ievadi, un tas bija 

laikietilpīga un nosliece 

uz kļūdām. 

Automatizētus rīkus tiek 

veidotas, lai analizētu 

jaunināšanas skriptus. 

Upgrade script atkarība 

ir optimizēta. 



 

22 

 

JAUNAS, MAINĪT UN NOVECOJUSI LĪDZEKĻI MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Izmantojiet vedni, lai 

ieviestu jauninājumu 

skriptus.  

Lietotāji bija jāsaprot 

definīcija un izmantot 

daţādus 

lietojumprogrammu 

programmēšanas 

interfeisi (APIs) ieviest 

jauninājumu skriptus. 

Tiek parādīti visi skripti, 

kas attiecas uz konkrēto 

tabulu. Izstrādātāji var 

izmantot vednis vai 

veidne automātiski 

pievienot skriptu 

jaunināšanas tabula. 

Jaunināšanas skripta 

izstrāde ir intuitīvi. 

Metode atribūtu 

izmantot atkļūdošanas 

un novērst problēmas. 

Parametrus un veida 

skripts ir nodalīti no 

skriptu ķermeľa, 

apgrūtinot debug un 

saprast loģiku skriptu. 

Tiek izmantots atribūts 

balstītu modeli, kas 

skriptu loģikai izskaidro. 

Tas ir vieglāk debug un 

novērst problēmas. 

Post-Upgrade datu validāciju 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Pēc jaunināšanas 

pārbaudiet datu 

pareizību.  

Tika nodrošināti bez 

testa skriptus. Bija 

jāpaļaujas uz savu 

komplektu pārbaude, 

validācijas lietotāji. 

Testpiemērs rīki tiek 

sniegti post-upgrade 

datu validāciju.  

Post-Upgrade datu 

validācijas process 

ir standartizētas. 

Organizējiet un filtrējiet 

precedentiem. 

Standarta iezīme. Pārbaudes lietas var 

jāorganizē un jāfiltrē, 

pamatojoties uz 

moduļiem, 

konfigurācijas atslēgas 

un funkciju kategorijām. 

Sniedz labāku 

pārklājumu un 

testēšanas datus 

virzienā. 

Skatīt un komentēt 

Testpiemērs statusu. 

Standarta iezīme. Testpiemērs statusi var 

anotēt prioritāte vai 

pabeigšanas attīstību, 

piemēram: 

 Nav sākts 

 In-progress 

 Neizdevās 

 Nokārtots 

Lietotāji var pārraudzīt 

jauninājuma pārbaudes 

gaitu. 

 

Papildinformācija 

Plašāku informāciju par jauninājumu, skatiet: 

 Ieviešanas plānošanas ceļvedī 

 Jaunināšanas ceļvedis 

 Koda jaunināšana pārskats Baltajā grāmatā 

 

  

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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Pakalpojumi un programmas integrācijas struktūru (AIF) 

Microsoft Dynamics AX 2012, pakalpojumus sniedz pirmklasīgu programmēšanas modeli integrācijai 
un varētu pakļaut tās funkcionalitāti Windows sakaru dibināšanu balstītu pakalpojumu Microsoft 

Dynamics AX lietojumprogrammu. 

Programmu integrācijas struktūra (AIF), uzbūvētas virsū pakalpojumus, atbalsta ienākošajiem, gan 
izejošajiem ziľojumiem, piemēram, ziľojumu transformāciju un vērtību look-ups apstrāde. Kopā, 

un AIF pakalpojumiem, sniedz programmēšanas modeli, instrumentus un infrastruktūras atbalsts 
ziľojuma pamatā integrācijas programmas funkcionalitātes un datu Microsoft Dynamics AX.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Pieprasīts Nepieciešams, nosacīti. Ja šo funkciju lietojat 

iepriekšējo versiju, nav veiktas būtiskas izmaiľas, 
un šis jautājums ir jāpārskata. 

Iezīme jomās, uz kurām Visas 

Ieinteresēto personu Tehniskās lēmējpersonas 

Ieviešanas grupas dalībniekiem 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

 

Jauna funkcionalitāte 

Microsoft Dynamics AX 2012 iepazīstina integrācijas ostās racionalizēts pakalpojumu konfigurēšanai 
un sniedz būtiskus uzlabojumus tādās jomās kā programmēšanas modeli, izvietošanu un 

administrēšanu.  

Īpaši apsvērumi 

Tālāk ir prasmes un zināšanas, kas vajadzīgas, lai pilnībā gūtu labumu no pakalpojumiem un AIF, t. i: 

 Internet Information Services (IIS) administrācija, ja IIS balstīta Web pakalpojumiem ir 
izvietots  

 Microsoft .NET Framework, it īpaši Windows paziľojumu Foundation (WCF) 

 Integrācijas koncepcijas, piemēram, uzľēmuma programmu integrāciju (EAI), 

biznessbiznesam (B2B) un sinhronu un asinhronu transportēšanu  

 Microsoft .NET Framework 4.0 un ASP.NET, ja pamatā IIS Web pakalpojumu izvietošana  

 Microsoft Message Queuing (MSMQ), ja izmanto  

Kādu sastāvdaļu Microsoft Dynamics AX uzľēmuma portāls Microsoft Dynamics AX un darbplūsmas, 
piemēram, izmantot Microsoft Dynamics AX pakalpojumus. Daţas funkcijas, piemēram, importējot 
katalogus un dokumenti tiek sūtīti elektroniski, nodrošinātos pakalpojumus Microsoft Dynamics AX. 

Jūs varat instalēt IIS Web pakalpojumus. Tomēr tas ir izvēles solis. Pēc noklusējuma programmas 
objektu servera (AOS) ir pakalpojumi uzľēmējas pakalpojumiem Microsoft Dynamics AX.  
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Salīdzinājums ar Dynamics AX 2009 

Pakalpojumiem ir ievērojami mainījušās Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 
iekļautas šādas izmaiľas: 

 Vienkāršotu pārvaldi un konfigurācijas 

 Pakalpojumu un programmu integrācijas struktūra 

 Izvietošana 

 Drošība un konfidencialitāte 

 Pakalpojumu problēmu novēršana 

 Web pakalpojumi 

 Integrācijas programma Microsoft Excel 

 Datu importēšana un eksportēšana 

Vienkāršotu pārvaldi un konfigurācijas 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Datu importēšana un 

eksportēšana-XML 

formātos. 

Netiek atbalstīts Izstrādātāji var 

izveidot pielāgotas 

pārveidošanas-XML 

datu importēšanu un 

pārveidot to formātā, 

ko var patērēt AIF 

dokumentu 

pakalpojumus. 

Izstrādātāji var 

izmantot XSLT lai 

pārveidotu XML failus 

vai .NET binārā 

pārveidot-XML failu 

formātu Microsoft 

Dynamics AX.  

Datu importēšana no 

ārējām sistēmām ir 

vienkāršota. 

Administrēt 

pakalpojumus izmantot 

integrācijas ostās. 

AIF galapunktus un 

saistīto konfigurāciju 

formas tika izmantoti, 

lai pārvaldītu 

pakalpojumus. 

Integrāciju ostu 

izmantotas, lai 

administrētu un AIF 

pakalpojumiem, pa 

pakalpojumu grupām. 

Pakalpojumus un AIF 

administrēšanu ir 

vienkāršota. 

Koncepcijas integrāciju 

ostu subsumes 

galapunktiem un 

saistītās formas.  

Izmantot integrācijas 

port funkcionalitāte 

ierobeţot pakalpojumu 

zvanus uz noteiktu ostu. 

Konfigurācija ir 

konkrētu uzľēmumu. 

Integrācijas porta 

konkrētā juridiskā 

persona var būt 

ierobeţota, bet unikālu 

integrācijas katram 

uzľēmumam nav 

nepieciešami.  

Pakalpojuma 

konfigurācija ir 

vienkāršota. 

Ja vēlaties datu politiku 

konfigurēšana. 

Datu politika bija 

obligāta. 

Datu politika ir obligāta. Galapunktu 

konfigurācija 

ir vienkāršota. 
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Pakalpojumi un programmas integrācijas struktūru (AIF) 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Izmantot sistēmas 

pakalpojumus, lai izgūtu 

informāciju sistēmu. 

Netiek atbalstīts Metadatu dienests 

iegūst metadatu 

programmas objektus, 

piemēram, etiķetes, 

izvēlnēm, tabulām un 

pakalpojumiem. Datu 

vaicājumu vaicājuma 

pakalpojums var 

izmantot bez 

dokumenta 

pakalpojuma lietošanas 

vai izveidojot pielāgotu 

pakalpojumu. 

Var vaicāt sistēmas 

Microsoft Dynamics AX 

un atgrieţ datu kopas 

un metadatus. 

Izmantojiet Windows 

paziľojumu Foundation 

(WCF) adapteris. 

WCF atbalsts bija 

ierobeţota. 

WCF atbalsts ir 

paplašināts. MSMQ 

un BizTalk adapteru ir 

novecojusi, jo dzimtajā 

WCF funkcionalitāte 

nodrošina līdzvērtīga 

funkcionalitāte. 

Saskarne ar datu bāzi, 

var izmantot standarta 

adapterus. 

Vienkāršā 

objektpiekļuves 

protokola (SOAP) 

galvenes pievienot 

zvanot pakalpojumu. 

ZIEPJU galvenes 

atbalsts bija ierobeţota. 

ZIEPJU galvenes 

ir paplašināts, lai 

atbalstītu svarīgu 

papildu galvenes. 

Ir vieglāk, lai datus 

nodotu ekspluatācijā. 

Viegli mijiedarboties ar 

datu bāzi. 

Datu bāzes līdzekļi 

netiek tika atbalstīti. 

Papildu datu bāzu 

līdzekļi tiek atbalstīti, 

tajā skaitā:  

 Organizācijas 

modelis 

 Tabulu mantojuma 

 Tabulas ar spēkā 

stāšanās datumi 

 Surrogate 

ārvalstu atslēgas 

paplašināšana 

Tas ir vieglāk integrēt 

datu bāzes dokumentu 

un vaicājumu 

pakalpojumiem. 

Grupēt saistītus 

pakalpojumus. 

Grupējot saistītus 

pakalpojumus 

neatbalstīja. 

POK grupu var 

izmantot pakalpojumu 

grupas saistītiem 

pakalpojumiem. 

Ir vieglāk izmantot 

un ieviest īpašu 

integrācijas scenārijus, 

piemēram, pasūtījumu 

skaidrā naudā vai pret 

maksājumu veiktās 

Sagādes 

pakalpojumiem. 
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Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Izmantojiet X + + 

konteineru tipus un 

stingri drukāti X + + 

kolekcijas. 

Netiek atbalstīts Jaunais plānošanas 

modelis ļauj 

izstrādātājiem 

izmantojiet X + + 

konteineru veidi un 

spēcīgi uzrakstīts X + + 

kolekciju datu līgumu. 

Izstrādātāja 

produktivitātes 

palielināšanai ir 

uzlabojusies. 

Izmantot biznesa 

operāciju ietvaros. 

Uzľēmuma darbības 

ietvaros tika atbalstīta 

caur RunBase klasēm, 

kur lietotāja interfeisu, 

līgumiem un operācijas 

tika noteikti tajā pašā 

klasē. 

Ietvaros nodrošina 

lietotāja interfeisu, 

līgumiem un darbības 

nodalīšanu. Sistēma ļauj 

darboties sinhroni vai 

asinhroni saimniecisko 

darbību un nodrošina 

daţādas metodes, 

atsaucoties uz 

saimniecisko darbību.  

Izstrādātāji ir lielāku 

elastīgumu un kontroli.  

Izvietošana  

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

AOS uzľēmēja WCF 

pakalpojumus. 

Web pakalpojumi bija 

izvietota uz IIS.  

AOS hosted 

pakalpojumi ir pieejami 

lietotājiem un intraneta 

pieteikumus. 

Vienkāršota 

pakalpojumu ieviešanu. 

Uz IIS pakalpojumu 

izvietošana. 

IIS serveris apstrādā 

pakalpojuma 

pieprasījums. 

IIS serveris AOS, 

kur tie tiek apstrādāti 

maršrutus visu 

pakalpojumu 

pieprasījumus.  

IIS serveru apstrādes 

tiek samazināta, un 

palielina efektivitāti. 

Izmantot vienu 

interneta pakalpojumu 

definīcija Language 

(WSDL) dokuments 

visiem pakalpojumiem, 

tai skaitā pielāgotus 

pakalpojumus. 

Atsevišķs WSDL tika 

izveidota katram 

pakalpojumam. 

Vienu WSDL ir izveidots 

dokumentu visiem 

pakalpojumiem. 

Tas ir vieglāk 

ieviest pakalpojumus 

un izstrādātāji var 

izmantot datu tipiem, 

kas starp visām 

pakalpojumu WSDL.  

Pārvaldīt vairākas 

vietnes un web fermas, 

izmantojot IIS Web 

ieviešanas rīks. 

Netiek atbalstīts IIS Web izvietošanas 

rīku izmanto, lai 

pārvaldītu vairākas 

vietnes. 

Ir vieglāk pārvaldīt 

vairākas vietnes. 

Izmanto priekšrocības, 

mērogojamību un 

pakalpojumu 

pieejamību. 

Tīkla noslodzes 

līdzsvarošanas (NLB) 

paredzēja tikai IIS 

serveru. 

NLA paredzēto IIS 

serveru un AOS 

instancēm. 

NLB klasterī ir jāizveido 

pakalpojumu hosted uz 

AOS, lai izveidot 

sabalansētas slodzes 

vides pakalpojumiem. 

Jūs varat izveidot Nla 

klasteru pakalpojumi 

izvietots AOS.  
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Drošības/privātuma  

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Izmantojot 

konfigurācijas rīkus 

WCF definēt 

pakalpojumu drošību. 

Tikai viens pakalpojums 

varētu izvietot vienā 

reizē. 

WCF tiek izmantota, lai 

pārvaldītu pakalpojumu 

drošību. Var tikt lietota 

vairāk nekā vienam 

pakalpojumam. 

Vienkāršot drošības 

pārvaldības 

pakalpojumi. 

Pakalpojumu problēmu novēršana 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Pakalpojumus un AIF 

ostas līmenī integrācijas 

problēmu novēršana. 

Problēmu novēršana 

tika darīts pakalpojumu 

darbības līmenī. 

Problēmu novēršanas 

tiek veikta ostas līmenī 

integrācijas un var 

ietvert vairāku 

pakalpojumu darbībām, 

nevis atsevišķu 

pakalpojumu darbību. 

Importējot lielus failus, 

kļūdu apstrāde nodrošina 

elastīgas iespējas, 

piemēram, turpināt, 

apturētu un atrite. 

Problēmu novēršanas 

pakalpojumi ir 

vienkāršota. 

Datu importēšana un eksportēšana 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Procesā lielākā daļa 

importa un datus 

eksporta. 

Netiek atbalstīts Sistēma ir paredzēta 

kopējā importa un datu 

eksporta. 

Tas ir vieglāk beztaras 

importēt un eksportēt. 

 

Papildinformācija 

Sīkāku informāciju par pakalpojumu var atrast baltās grāmatas ar nosaukumu pakalpojumi Microsoft 

Dynamics AX 2012 un Web pakalpojumus patērē.  

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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Web vietas Uzņēmuma portāls un lomu centri 

Microsoft Dynamics AX nodrošina tīmekļa vietnes, kas sniedz piekļuvi datiem un ko var izmantot, lai 
piedalītos uzľēmējdarbības procesiem, izmantojot tīmekļa veidlapu komplektu. Šīs vietas tiek sauktas 

par Web vietas Uzľēmuma portāls Microsoft Dynamics AX.  

Web vietā uzľēmuma portāls var konfigurēt, lai parādītu lomām specifiskus mājas lapas nosaukumu 
lomu centriem. Lomu centri sniedz apskatu par informāciju, kas attiecas uz uzľēmumu vai 

organizāciju, ieskaitot darījumu datus, brīdinājumi, saites, kopīgas uzdevumus, kas saistīti ar lietotāja 
lomu sabiedrībā un atskaites, kas veidotas ar Microsoft SQL Server lietotāja darba funkcijai® Reporting 
Services (SSRS) vai Microsoft SQL Server® Analysis Services (PPP). Microsoft Dynamics AX ir iekļauta 
vairāk nekā divi desmiti definētu lomu centrus, kas lietotāji var piekļūt no Microsoft Dynamics AX 

klienta vai uzľēmuma portālā. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Pieprasīts Neobligāti. Jums var būt vai var neizmantot šo 

iespēju, atkarībā no tā, kā jūs vadīt savu biznesu. 

Iezīme jomās, uz kurām Visas 

Ieinteresēto personu Biznesa lēmumu pieľēmēji 

Tehniskās lēmējpersonas 

Ieviešanas grupas dalībniekiem 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

Jauna funkcionalitāte 

Web vietas Uzľēmuma portāls un lomu centri ļauj konfigurēt iestatījumus sistēma un mājas lapas 

balstās uz biznesa vajadzībām, lietotāju lomas un darba funkcijas. Uzľēmuma portāls ir vieglāk 
instalēt, pārvaldīt un vadīt un uzlabotās meklēšanas iespējas ļauj vieglāk un intuitīvāk datu 
meklēšanu. Ērtāka lietotāja interfeisa uzlabo lietotāja pieredzi kopumā, nodrošinot labāku 
darbību rūtis, papildu konfigurācijas opcijas un efektīvāka datu meklēšanu. 

Īpaši apsvērumi 

Web vietas Uzľēmuma portāls nepieciešams Internet Information Services (IIS) un iezīme Windows 

Server vai_nu Microsoft SharePoint® Server 2010 (ieteicams) vai Microsoft SharePoint fondam 2010 
(free download). Jaunā meklēšanas sistēmu Microsoft Dynamics AX izmanto SharePoint Enterprise 
Search, kas ir iekļauts programmā SharePoint Server. Nav iekļauta fonda SharePoint Enterprise 
Search. Ja jūs plānojat izmantot bezmaksas SharePoint versiju un jūs plānojat ieviest meklēšanas, 

izmantot SharePoint meklēšanas servera Express 2010 (arī bez maksas lejupielādēt), nevis SharePoint 
Foundation. 

Izstrādātājiem ir Ievērojiet, ka uzľēmuma portāla vairs nodrošina attīstību saistībā ar Web X + +. 

Web vietas Uzľēmuma portāls lapas attīstība prasa ASP.NET un .NET Framework. 

Salīdzinājums ar Dynamics AX 2009 

Šī funkcija ievērojami mainījusies kopš Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 
iekļautas šādas izmaiľas: 

 Pamats uzlabojumiem 

 Kasieris lomu Center 

 Uzľēmuma meklēšana 

 Lietotāja interfeisa izmaiľas 
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Pamats uzlabojumiem 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Izmantojiet 

paplašinātas sākotnējās 

iestatīšanu un 

instalēšanu.  

Pēc uzľēmuma portāla 

instalēšanas 

administratoru nācās 

sastādīt manuāli X + + 

klases web serverī. 

Iekārtas vairs nav 

nepieciešams manuāli 

apkopojot X + + klases. 

Instalēšanu ir 

efektīvāka. 

Izmantot papildu 

iespējas izvietot web 

serverī izmaiľas.  

Administratoriem bija 

manuāli ieviest 

izmaiľas, noklikšķinot 

uz daţādus objektus 

programmas objektu 

kokā (AOT). Arī 

administratori varētu 

izvietot ne izmaiľas 

AOT kā 32-bitu 

klients uz 64-bitu 

Windows server. 

Administratori var 

izvietot izmaiľas 

web serveri, lietojot 

AxUpdatePortal 

lietderība vai Microsoft 

Dynamics AX klienta. 

Administratori var 

izvietot arī izmaiľas no 

attālā klienta mašīnas 

uz web serveri. 

Administrēšanas 

pieredze ir daudz 

efektīvāku. 

Domēna autentifikācijai 

lietotu papildu opcijas. 

Web vietas Uzľēmuma 

portāls bija tikai 

autentifikācijas opcijas. 

Domēna konta 

pārvaldīšana bija 

laikietilpīga. 

Uzľēmuma portālā 

ir ietvertas vairākas 

domēna autentifikācijas 

protokoli, tostarp Active 

Directory atbalstu® 

direktoriju pakalpojumu 

Active Directory 

Federācijas pakalpojumi 

un iesprauţamu 

autentifikāciju, 

piemēram, forms based 

authentication. Šo jauno 

autentifikāciju modeli 

sauc par elastīgu 

autentifikācija. 

Administrēšanas 

pieredze ir daudz 

efektīvāku. 

Veiktu attālo 

administrēšanu. 

Nav pieejams Administratori var 

pārvaldīt attālo Web 

vietu uzľēmuma portāls 

izvieto no Microsoft 

Dynamics AX klienta. 

Administrēšanas 

pieredze ir daudz 

efektīvāku. 

Tēmas izmantot lielāku 

atbalstu. 

Pielāgot uzľēmuma 

portāla vietai, lai 

atbilstu uzľēmuma 

vai organizācijas 

vecākelementa vietnes 

izskatu un noskaľu bija 

rokasgrāmata un 

laikietilpīgs process. 

Web vietas Uzľēmuma 

portāls automātiski 

pieľemt uzľēmuma 

vai organizācijas 

vecākelementa vietnes 

izskatu un noskaľu, ja 

vecākelementa vietnes 

dizainu izmanto 

SharePoint dizainu 

galerijā. Jaunus motīvus 

var lietot ar .thmx failus 

no SharePoint dizainu 

galerijā. 

Administrācijas un 

pielāgošanas pieredzi 

ir efektīvāka. 
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Kasieris lomu Center 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Skatīt svarīgas 

informācijas vienuviet. 

 Pārskatu sniedz 

attiecīgo informāciju, 

piemēram, darbu 

sarakstu, bieţi izmanto 

sarakstu un galveno 

veiktspējas rādītāju 

(KPI) informāciju.  

Svarīgāko informāciju, 

kas var apskatīt uzreiz. 

Skatiet informāciju, kas 

attiecas uz kasieris 

uzdevumus.  

 Vienu un to pašu KPI 

tiek rādītas kasieris 

kontrolieris, CFO, 

grāmatvedis un 

grāmatvedības vadītājs, 

bet ziľojumi ir 

pielāgotas, lai 

kasieris lomu. 

Informācija ir pielāgots 

kasieris lomu. 

Uzņēmuma meklēšana 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 

svarīgi? 

Izvietot meklēšanu no 

uzstādīšanas 

programmas. 

Meklēšana bija instalēts 

un konfigurēts vairāku 

veidlapu klientam. 

Meklēšanas serveru 

centralizēta un 

uzstādīšanas pārbauda 

priekšnoteikumi 

SharePoint tehnoloģijas 

pieejamas serverī. 

Centralizētu ieviešanu, 

izmantojot iestatīšanas 

izvietošanas un 

konfigurācijas procesu 

padara efektīvāku. 

Lietot uzlabotās 

meklēšanas iespējas. 

Meklēt neietvēra 

metadatus un 

dokumentus, kas 

saistīti ar ierakstiem. 

Meklēšana ietver datu 

un metadatu ierakstiem 

pievienotajiem 

dokumentiem. 

Lietotāji var meklēt 

Microsoft Dynamics AX 

datus, izmantojot 

kopējā lietvārdi, 

piemēram "klientu" 

vai "naudas plūsmas 

pārskats", vai viľi var 

meklēt konkrētu datu, 

piemēram, debitora 

vārds, produkta ID 

vai tālruľa numuru. 

Uzlaboti meklēšanas 

lodziľa izmantošana. 

Meklēšanas lodziľš 

atrodas formā, kas 

bija grūti atrast, un 

meklēšanas vaicājumu 

nevarēja rafinēts. 

Lodziľā Meklēt tiek 

parādīts pamanāmi, un 

tur ir vairākas iespējas, 

kā uzlabot meklēšanas 

vaicājumiem. 

Meklēšanas rezultāti ir 

efektīvāk un vienkāršāk 

izmantot. 
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Lietotāja interfeisa izmaiņas 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Atrodiet datus ātri 

sarakstu lappusēs, 

izmantojot daţāda 

veida filtri. 

Filtrēšanas iespējas bija 

ierobeţotas, un papildu 

filtrēšana bija sareţģīti 

un grūti izmantot. 

Iekļauj jaunu ātro filtru, 

uzlabotu papildu filtru 

ar kopīgu valodu 

iespējas un pielāgotu 

filtru.  

Datus var atrast un 

mainīt ātri.  

Kopīgas darbības 

saraksta lapas ātrāk 

pabeigt darbību rūtī. 

Rīkjoslas bija 

galvenokārt 

navigācijas balstītas. 

Darbības rūtis tiek 

iedalīti pogu grupas ar 

darbības pogas, kuras 

var izmantot, lai 

izpildītu bieţāk 

veicamos uzdevumus 

par izvēlēto ierakstu, 

piem., izveidojot jaunu 

pārdošanas pasūtījumu. 

Datus var atrast un 

mainīt ātri un bieţi 

veicamu uzdevumu 

var paveikt ātri. 

Konfigurējiet 

darbību rūtis.  

Izvēlnes opcijas 

darbības bija piekļūt 

rīkjoslā, kuru neatbalsta 

attēlus. 

Administratori var 

izmantot jauno lenti 

kontroles uzdevumu 

un sarakstu Web vietas 

Uzľēmuma portāls 

lapas veidošanai 

rīcības rūtis. 

Datus var atrast un 

mainīt ātri un bieţi 

veicamu uzdevumu 

var paveikt ātri. 

Apskatīt sarakstu 

lappusēs svarīgu un 

saistīto informāciju. 

Lietotāji bija jāatstāj 

saraksta lapu vai formu, 

lai skatītu svarīgi vai 

saistīto informāciju 

par atlasīto ierakstu. 

Lietotāji var izmantot 

FactBoxes, nianses Web 

daļām,nd preview rūtis, 

lai ātri piekļūt saistītajai 

informācijai citā formā, 

neatverot. 

Var atrast un ātri 

priekšskatīt datus. 

Manipulēt datus 

hierarhisku reţģus. 

Reţģa skatu nevar 

manipulēt. 

Lietotāji var pārvietoties 

uzdevumus, izmantojot 

vilkšanas un nomešanas 

darbību. Tie var arī 

atkāpi vai negatīvu 

atkāpi uzdevumus un 

atlasīt vairākas rindas 

vienā reizē reţģa skatā.  

Uzlabota vadības 

datu reţģi. 

Meklēt datus 

hierarhisku reţģus. 

Reţģa skatu nevar 

manipulēt. 

Kolonnā pamatojoties 

ātro meklēšanu, ātra 

filtrēšana (operatora = 

"satur"), un tiek 

atbalstīti papildu 

filtrēšana (vairāki 

operatori). 

Uzlabota vadības 

datu reţģi. 

Paliktu pašreizējā 

lappusē uzdevumu 

pabeigt darbību. 

Kad lietotājs 

noklikšķinājis darbības 

uzdevumu lapas, atvērt 

jaunas Web vietas 

Uzľēmuma portāls lapā. 

Lietotājs bija 

noklikšķiniet uz pogas 

atpakaļ, lai atgrieztos 

uzdevuma lapu.  

Modālo dialoglodziľu 

Atvērt atsevišķās 

formās, kad lietotājs 

noklikšķina uz 

uzdevumu lapas 

darbība. Pēc tam, kad 

lietotāji ir pabeidzis 

datu ievadīšanu un 

aizveriet formu, viľi 

atgrieţas sākotnējā 

uzdevuma lapā, un 

dati tiek atjaunināti. 

Sakarā ar izmaiľām 

navigācijas, lietotāji var 

aizpildīt uzdevumus bez 

liekas neskaidrības. 
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Drošības lomām 

Agrākajās Microsoft Dynamics AX application security management bija sareţģīts un laikietilpīgs 
process. Administratori vajadzēja noteikt, kurām tabulām un laukiem, bija vajadzīgi uzdevuma un 

pēc tam piešķirt atļaujas lietotājam attiecībā uz šīm tabulām un laukiem. Microsoft Dynamics AX 2012, 
administratoriem pārvaldīt drošības, definējot lomām un lietotāju piešķiršana tām lomām. Drošības 
pārvaldība ir izgatavots vairāk intuitīvi, tas ir pamatots uz lomām, un tas ir mazāk laikietilpīga.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Pieprasīts Jā 

Iezīme jomās, uz kurām Visas 

Ieinteresēto personu Tehniskās lēmējpersonas 

Ieviešanas grupas dalībniekiem 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

 

Jauna funkcionalitāte 

Tā vietā, lai piešķirtu piekļuves tiesības īpaši tabulas, laukus un izvēlnēs, tagad administratori var 
piešķirt piekļuvi saskaľā ar lomām un pienākumiem. Definē lomas organizācijā izmantojamām un 
piešķir tām lomām, lietotājs administrators.  

Īpaši apsvērumi 

Ja jūs izmantojat iepriekšējās Microsoft Dynamics AX versijai, esošā drošības iestatījuma nevar tieši 

uzlaboti drošības lomām. Jums novērtēt pašreizējā lietotāja grupas un atrast labāko veidu, kā tos 

ieviest Microsoft Dynamics AX 2012. gadā.  

Efektīvi izmantot drošības lomām, plānot un izveidot lomas, kas ir nepieciešami jūsu uzľēmumam. 
Strādājiet ar pārvaldniekiem, kuri pārrauga daţādas grupas uzľēmējdarbībā, lai noteiktu atbilstošu 

atļauju līmeľus lomas. Piemēram, strādājiet ar pārvaldnieku finanšu departamentā, lai noteiktu soda 
lomām atļaujas līmeľus. 

Salīdzinājums ar Dynamics AX 2009 

Šī funkcija ievērojami mainījusies kopš Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 
iekļautas šādas izmaiľas: 

 Drošības lomām 
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Drošības lomām 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Definēt lietotāju grupas. Nav noklusētās lietotāju 

grupas tika nodrošināti. 

Noklusējuma lomas ir 

definētas un ir 

pieejamas gatavas. 

Drošības pārvaldība ir 

vienkāršota. 

Iestatiet lietotāju grupu 

atļaujas. 

Noteiktu tabulas, lauki, 

un izvēlnes elementi ir 

nepieciešami, lai veiktu 

uzdevumus un piešķirt 

tos krājumus, lietotāju 

grupām bija 

administratori. 

Noklusējuma 

pienākumus un tiesības 

būt tabulas, lauki un 

izvēlnes elementi, kas 

vajadzīgi, lai veiktu 

uzdevumus. 

Administratoriem 

piešķirt pienākumi 

un privilēģijas lomām.  

Drošības pārvaldība ir 

vienkāršota. 

Atkārtoti izmantot 

atļaujas visiem 

uzľēmumiem. 

Lietotāju grupām 

tika noteikti katrā 

uzľēmumā katras 

funkcionālās lomas. 

Pēc tam, kad ir noteikts 

uzdevums, to var 

izmantot vairākos 

uzľēmumos un 

organizācijās. 

Drošības pārvaldība ir 

vienkāršota. 

Filtru kolonnas, kurā 

lietotājam ir piekļuve. 

Administratoriem 

noteikt, kuri lauki 

ierobeţot. 

Noklusējuma pienākumi 

un tiesības ir iekļautas 

tikai atbilstošās 

kolonnas.  

Drošības pārvaldība ir 

vienkāršota un drošība 

ir uzlabojusies. 

Noteiktu atļauju līmeľus 

(tikai lasīt, veidot, 

atjaunināt un dzēst). 

Drošības atslēgas tika 

izmantoti, lai noteiktu 

lietotāju grupu atļaujas 

līmeľus. 

Katram atļaujas līmenim 

ir definēti atsevišķā 

noklusējuma 

privilēģijas.  

Drošības pārvaldība ir 

vienkāršota. 

Reglamentējošu un 

procesuālu atbilstības 

panākšanai. 

Nebija nekādas 

iebūvētās funkcijas, lai 

novērstu krāpšanu un 

nodrošinātu atbilstību. 

Administratori var 

iestatīt noteikumus 

nošķirt nodokļus, lai 

nodrošinātu, ka lietotājs 

nevar piekļūt pretrunīgi 

pienākumi. 

Drošība ir uzlabojusies.  

Auditu un pārskatu par 

drošības iestatījumus. 

Audits bija 

rokasgrāmata 

administratoriem 

uzdevums. 

Audita un atskaites, 

lai novērtētu drošības 

iestatīšana ir iebūvēti 

pieteikumu. 

Drošības pārvaldība ir 

vienkāršota un drošība 

ir uzlabojusies. 
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Datu drošība 

Datu drošības Microsoft Dynamics AX 2012. gadā nodrošina to, ka lietotājiem ir piekļuve tikai tiem 
datiem, kas viľiem ir nepieciešams darīt savu darbu. Iepriekšējās versijas datu drošības atļauja tika 

veikta galvenokārt ar klientu; Tomēr Microsoft Dynamics AX 2012, vairāk atļauju veikt serverī. 
Serveris nosūta klientam tikai to informāciju, ko lietotājam ir piešķirta piekļuve, rezultātā palielinot 
datu drošību. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Pieprasīts Jā 

Iezīme jomās, uz kurām Visas 

Ieinteresēto personu Biznesa lēmumu pieľēmēji 

Tehniskās lēmējpersonas 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

 

Jauna funkcionalitāte 

Ir papildu, elastīgākas iespējas ierobeţo piekļuvi datiem no Microsoft Dynamics AX 2012. 

Salīdzinājums ar Dynamics AX 2009 

Drošības atļaujas, ir ievērojami mainījies kopš Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft 

Dynamics AX 2012 iekļautas šādas izmaiľas: 

 Paplašināt datu drošības sistēma 

 Servera drošības ieviešanu 

Paplašināt datu drošības sistēma 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 

svarīgi? 

Izmantojiet uzlaboto 

datu drošības filtrus. 

Filtri var nav balstīts 

uz laukiem iekļauti 

atsevišķā tabulā 

dati tiek filtrēti. 

Lietotājs var izveidot 

datu drošības politiku, 

pamatojoties uz datiem, 

kas atrodas citā tabulā. 

Ir uzlabotas drošības 

kontroli. 

Izmantot datu drošību, 

pamatojoties uz spēkā 

stāšanās datumu. 

Nav pieejams Administratori var 

norādīt, vai lietotāji 

var piekļūt pagātnē, 

tagadnē vai nākotnē 

Records, daţādi 

piekļuves līmeľi. 

Ir uzlabotas drošības 

kontroli. 

 

  



 

35 

 

JAUNAS, MAINĪT UN NOVECOJUSI LĪDZEKĻI MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 

Servera drošības ieviešanu 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Neļaut lietotājiem 

piekļūt datu neatļautu. 

Visu informāciju, kas 

tika nosūtīts no servera 

uz klientu un klienta 

slēpa nesankcionētu 

lietotāja laukus. 

Servera filtru 

informāciju un tikai 

informāciju, ko 

administrators piešķir 

lietotāja piekļuve tiek 

nosūtīts klientam un 

lietotājam. 

Ir uzlabotas drošības 

kontroli. 

Konsekventi īstenot visu 

veidu klientu drošību. 

Tabulas atļauju sistēmu 

(TPF) tika izmantota, lai 

liegtu piekļuvi tabulām. 

Visi dati tika nosūtīts 

klientam, un īpaši 

laukiem formās, kas 

klientam tika paslēpti — 

tas atkarīgs no atļaujas. 

Tabulām, kuras nav 

aizsargātas ar TPF bija 

brīvi pieejamu ar kodu. 

TPF atļaujas var tikt 

lietotas lauku līmenī. 

Serverī, kas palīdz 

nodrošināt to, 

ka atļaujas tiek 

konsekventi īstenoti, 

neatkarīgi no tā, kāda 

veida klientu tiek veikta 

papildu atļaujas. 

Ir uzlabotas drošības 

kontroli. 

Papildinformācija 

Baltajā grāmatā ar nosaukumu var atrast sīkāku informāciju par paplašināmo datu drošību (XDS) 
Attīstīt paplašināt datu drošības politikas. 

  

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

Microsoft Dynamics AX 2012 ievieš jaunas organizatoriskās modelēšanas iespējas, kas palīdz padarīt 
vieglāk pārvaldīt savu organizatorisko struktūru. Microsoft Dynamics AX 2012 atbalsta vairāk sareţģītu 

uzľēmuma hierarhijas un lielākas pielāgošanas informācija labāk atspoguļotu biznesa struktūru. Datu 
apmaiľai starp uzľēmumiem ir vieglāk un drošāk.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Pieprasīts Jā 

Iezīme jomās, uz kurām Visas 

Ieinteresēto personu Biznesa lēmumu pieľēmēji 

Tehniskās lēmējpersonas 

Ieviešanas grupas dalībniekiem 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

 

Jauna funkcionalitāte 

Detalizētāku hierarhijas modeļus var izveidot, lai labāk atspoguļotu biznesa struktūras un procesus. 
Jums var arī vieglāk koplietot datus starp organizācijām, tostarp atsauces informācija, pamatdatus un 
darbības. Iepriekšējās Microsoft Dynamics AX versijas bija ierobeţotas iespējas hierarhijas un biznesa 

modelēšanas un nebija ne koplietot datus starp organizācijām, izľemot noteiktos gadījumos 
visuzľēmuma un virtuālā sabiedrība.  

Īpaši apsvērumi 

Pirms iestatāt organizatoriskās struktūras, jums vajadzētu plānot organizācijas hierarhija, kas pārstāv 
biznesa procesus. 

Organizācijas modelis nodrošina datu apmaiľu, lai jūs var iepriekš īstenot, izmantojot virtuālos datu 

failus. Ja jūs pašlaik izmanto virtuālos datu failus, ieteicams novērtēt vai organizācijas modelis atbilst 
jūsu vajadzībām. Virtuālos datu failus joprojām nepieciešami daţos gadījumos. 

Piezīme: Microsoft Dynamics AX 2012 izmaiľas veidā, kurā visām struktūrvienībām, tai skaitā 
departamentos izveidotas hierarhijas. Pēc jaunināšanas, jāizveido hierarhijas struktūrvienības. 

Salīdzinājums ar Dynamics AX 2009 

Organizācijas modelis ir ievērojami mainījies kopš Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft 

Dynamics AX 2012 iekļautas šādas izmaiľas: 

 Hierarhijas modeļi 
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Hierarhijas modeļi 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Izveidot daţāda veida 

organizācijas modeļus. 

Katra biznesa 

organizācija tika 

izveidota kā 

"uzľēmums", neatkarīgi 

no tā veida vai 

organizācijas hierarhija. 

Jūs varat izveidot 

daţāda veida 

ekspluatācijas 

organizācijām un 

juridiskajām personām. 

Jūs varat izveidot 

precīzākus 

uzľēmējdarbības 

modeļus. 

Izveidot organizācijas 

hierarhijas. 

Hierarhiskas attiecības 

starp uzľēmumiem nav 

pārstāvēta. 

Organizācijas hierarhija 

dizainers var atspoguļot 

uzľēmuma hierarhijas 

būtību. 

Jūs varat izveidot 

precīzākus 

uzľēmējdarbības 

modeļus. 

Izveidojiet vairākas 

darbības vienību 

hierarhijas. 

Netiek atbalstīts Jūs varat veidot 

specializētas hierarhijas 

ziľot par daţādiem 

uzľēmējdarbības 

perspektīvas. 

Pārskatu var būt 

sareţģītākas un precīza. 

Koplietotu datus starp 

organizācijām. 

Lietotāji tika prasīts 

izveidot virtuālo 

uzľēmumiem 

apmainīties ar datiem. 

Daudzām tabulām 

ir kopīgi visām 

organizācijām, lai 

lietotāji varētu piekļūt 

datiem šajās tabulās, 

neatkarīgi no 

uzľēmuma vai 

organizācijas kontekstā. 

Ir vieglāk piekļūt un 

daļa datu. 

Izveidot datu drošību, 

pamatojoties uz 

organizācijas hierarhijā. 

Uzdevumus var 

veikt tikai saistībā 

ar uzľēmuma, un 

uzľēmuma informācija 

tikai piekļūt, ja 

minētajam uzľēmumam 

bija pieteikušies 

lietotāji. 

Lietotāji var skatīt vai 

modificēt datus daţādās 

organizatoriskās 

struktūras, atkarībā no 

tā, viľi strādā, tā vietā 

viľi ir pieteikušies 

uzľēmuma biznesa 

procesu. 

Tas ir vieglāk uzstādīt 

drošības lomas un 

pieeju. 
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Analīzes kubus 

Analīzes kubam ir dimensiju un saistītos pasākumus kopa, ko izmanto, lai analizētu datus. Izstrādātāji 
var veidot atskaites un galvenos veiktspējas pamatrādītāji (KPI), kuru pamatā ir analīzes kuba datus. 

Lietotāji var izmantot atskaišu un veiktspējas pamatrādītāju klienta vai no centra lomu, lai analizētu 
datus, kas ir modelēta analīzes kubā un noteikt statusi un tendences, kas pamatotas uz šo analīzi. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Pieprasīts Neobligāti. Jums var būt vai var neizmantot šo 

iespēju, atkarībā no tā, kā jūs vadīt savu biznesu. 

Iezīme jomās, uz kurām  Biznesa informācija 

 Informācijas centri 

Ieinteresēto personu Biznesa lēmumu pieľēmēji 

Tehniskās lēmējpersonas 

Ieviešanas grupas dalībniekiem 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

 

Jauna funkcionalitāte 

Agrākajās Microsoft Dynamics AX analīzes kubus nepieciešams lietotājam ir pilna licence atslēgas 

un piekļuvi visiem datiem; Pretējā gadījumā konfigurācijas atslēgas bija jāpārveido cauri garš un 
sareţģīts process. Microsoft Dynamics AX 2012. gadā, ir vieglāk pielāgot savām vajadzībām un 

drošības līmeľu analīzes kuba iestatījumus. Tas ir vieglāk, lai izveidotu vai atjauninātu SQL servera 
analīzes pakalpojumu (PPP) projektus, izmantojot Analysis Services Project vednis. Tas ir arī vieglāk 

modeļa datus, izmantojot skatu perspektīvas. 

Īpaši apsvērumi 

Noklusējuma kubi ir pieejami Microsoft Dynamics AX 2012. gadā. Var pielāgot noklusējuma kubiľos 
vai izveidot jaunu pielāgotu analīzes kubus ar piedāvātajiem rīkiem. 

Salīdzinājums ar Dynamics AX 2009 

Šī funkcija ievērojami mainījusies kopš Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 
iekļautas šādas izmaiľas: 

 Analysis Services Project vednis 

 Iestatīšanas vednis 

 Darbplūsmas darbības kuba un atskaites 

 EMS kuba un lomu centrs  

 Piegādes ķēdes pārvaldības kubus un dimensijām 

 OLAP modelēšanas uzlabojumiem 

 Uzľēmuma pārskats Web daļu 
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Analysis Services Project vednis 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Izvietot un 

jākonfigurē kubi.  

Noklusējuma analīzes 

kubus nepieciešama 

pilna licence un 

konfigurācijas atslēgas.  

SQL Server Analysis 

Services Project vednis 

atjaunina projektus pēc 

konfigurācijas atslēgas 

tiek modificēti. 

Analīzes kubā 

izvietošanas un lomu 

centra ieviešana ir 

elastīga un vienkāršots.  

Izveidot vai modificēt 

SQL Server analīzes 

pakalpojumu projektu. 

Biznesa izlūkošanas 

projekta ģenerēšanas 

opciju formai tika 

izmantots, lai izveidotu 

vai modificētu projektu 

SQL Server Analysis 

Services. 

Analysis Services 

Project vednis var 

izmantot, lai veiktu 

šādas darbības: 

 Izveidot jaunu 

SQL Server analīzes 

pakalpojumu 

projektu. 

 Izmantot esošu 

SQL Server analīzes 

pakalpojumu 

projektu. 

 Atjaunināt esošu 

SQL Server analīzes 

pakalpojumu 

projektu. 

Tas ir vieglāk, lai 

saglabātu analīzes 

kubus. 

 

Iestatīšanas vednis 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Business intelligence 

komponentu 

instalēšana. 

Analīzes tika instalēta 

bez priekšnoteikums 

pārbaudes.  

Nepieciešamo 

programmatūras 

instalācija, kas tiek 

pārbaudīta, un 

lietotājam tiek 

piedāvāts atlasīt 

noklusējuma SQL 

Server Reporting 

Services un SQL Server 

Analysis Services. 

Instalācijas un 

konfigurācijas procesu 

vienkāršotu.  
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Darbplūsmas darbības kuba un atskaites 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Izmantot darbplūsmas 

kubu, lai pārraudzītu 

biznesa procesus. 

Netiek atbalstīts Dati ir sniegti izsekot 

vēsturi un biznesa 

procesus organizācijā 

lietotāja statusu. 

Neefektivitāte ir 

identificēti, un 

uzľēmums var 

darboties mierīgāk. 

Skatīt darbplūsmas 

darbības analīzes 

atskaites. 

Netiek atbalstīts  Ziľojumi par 

darbplūsmas darbības 

tiek raţoti, lai noteiktu 

efektivitāti un 

automatizētu procesu 

tiek salīdzināta ar 

manuālo procesu 

to aizstāt. 

Darbplūsmas tiek 

modificētas, un ir 

optimizēta sniegumu. 

Salīdzināt automatizētos 

darbplūsmas manuālu 

procesu. 

Netiek atbalstīts Tiek parādīti darba 

apjoms, kuru pabeidza 

darbplūsmu un 

pabeigšanai 

nepieciešamo laiku. 

Optimizēt darbplūsmas 

darbības. 

 

EMS kuba un lomu centrs 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 

svarīgi? 

Sekot sava uzľēmuma 

ietekmi uz vidi 

Nav pieejams Nodrošina datus, lai 

palīdzētu sekot 

enerģijas patēriľu un 

siltumnīcefekta gāzu 

emisijas. 

Sniedz visaptverošu 

pieeju vides 

jautājumiem. 

 

Piegādes ķēdes vadība (SCM) kubus un dimensijām 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Šķēle uz iepirkuma 

un pārdošanas 

kategorijām. 

Netiek atbalstīts Pārdošanas un 

iepirkuma kategorija 

dimensiju šķēles 

pasākumus pirkšanas 

un pārdošanas kubu. 

Kategorijas hierarhijas 

līmeľus pielāgot datu 

noteikumu hierarhiju. 

Produktu var grupēt 

pēc iepirkuma un 

pārdošanas kategorijas, 

kas var organizēt 

hierarhijas.  

Šķēle uz ģeogrāfisko 

atrašanās vietu. 

Ģeogrāfisko sadali 

par pirkšanas un 

pārdošanas kuba 

mērvienībām var izdarīt 

tikai caur klienta vai 

piegādātāja dimensiju. 

Ir pieejama jauna 

ģeogrāfiskā dimensija, 

ka tieši šķēles par 

faktisko adresi faktu 

tabulā. 

Lietotāji var rakties 

analīzes kuba 

mērvienībām, 

pamatojoties uz adresi, 

kas saistīta ar avota 

dokumentu, kuru 

pamatā faktu tabulas. 
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OLAP modelēšanas uzlabojumiem 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Lietojot Microsoft 

Dynamics AX viedokli 

nosaka analīzes kuba 

mērvienībām un 

dimensijām. 

Izmantojot tikai tabulas 

tika noteikts analīzes 

kuba mērvienībām un 

dimensijām. 

Analīzes kuba 

mērvienībām un 

dimensijām ir definēts, 

izmantojot tabulas un 

skatus. 

Modelēšanas pieredze ir 

bagātāka. 

Finanšu dimensijas 

pievienošana kubi. 

Bija pieejama 

ierobeţota dimensiju 

skaitu. 

Lietotāji var pievienot 

neierobeţotu skaitu 

finanšu dimensijas 

analīzes kubus. 

Ir vieglāk pielāgot 

analīzes kubus. 

Nosaka Gregora 

kalendāru un pievienot 

tos kā dimensijas 

analīzes kubus. 

SQL Server 

Business Intelligence 

Development Studio 

bija vajadzīgs, lai 

modificētu laika 

dimensija un norādiet 

kalendāru rekvizītus. 

Kalendāra veidotāja 

izmanto, lai definētu 

kalendāra īpašības. 

Izmaiľām laika 

dimensija un kalendāra 

rekvizīti ir vienkāršota. 

Pievienot organizācijas 

vienībām, piemēram, 

darbības vienības, 

peļľas centri un 

nodaļas, lai analīzes 

kubus.  

Noklusējuma 

dimensijas, kubi, 

kas akciju sabiedrība. 

Var iekļaut vairākus 

uzľēmuma dimensijām.  

Ir vieglāk pielāgot 

analīzes kubus. 

Izmantot analīzes 

projektu pielāgošanas 

slānis pamatā. 

Nav pieejams Analīzes projekti tiek 

saglabātas AOT un 

pielāgošanas slānis 

pamatā var importēt 

vai eksportēt. 

Pielāgošana ir saskaľots 

ar visu Microsoft 

Dynamics AX attīstības 

pieredzi.  

 

Uzņēmuma pārskats Web daļu 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 

svarīgi? 

Izmantot 

noklusējuma kubi. 

ODC failus bija 

nepieciešams, lai 

izveidotu savienojumu 

ar noklusēto kubi. 

ODC faili nav 

nepieciešama, lai 

izveidotu savienojumu 

ar Microsoft 

Dynamics AX 2012 

noklusējuma kubi. 

Noklusējuma kubi ir 

vieglāk lietot. 

Līdz laikam, kad 

šķēle veiktspējas 

pamatrādītājus (KPI). 

Nav pieejams Parādīt KPI var 

sagriezta pēc laika.  

Datus var, sagriezta 

pēc laika. 
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Valsts/reģiona kontekstā 

Microsoft Dynamics AX 2009 un vecākās versijās, valsts/reģiona konfigurācijas atslēgas tika izmantoti, 
lai aktivizētu un parādītu valsts/reģiona specifiskām funkcionalitātēm. Microsoft Dynamics AX 2012 

kontrolēt līdzekļu pieejamību, pamatojoties uz juridiskās personas atrašanās vietu, izmanto 
valstij/reģionam, kas ir saistīts ar primāro adresi juridiskajai personai. Piemēram, ja adrese, 
juridiskajai personai, kas ir Kanādā, lietotāji var redzēt un strādāt ar Kanādas specifikai. 

Apskats 

Vienums Apraksts 

Pieprasīts Jā 

Iezīme jomās, uz kurām Visas 

Ieinteresēto personu Biznesa lēmumu pieľēmēji 

Tehniskās lēmējpersonas 

Ieviešanas grupas dalībniekiem 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

Jauna funkcionalitāte 

Valsts/reģiona specifiskajām funkcijām tagad iespējotai katra juridiska persona, nevis katrā gadījumā 
Microsoft Dynamics AX. Tas nozīmē, ka, ka vienā gadījumā var būt juridiska persona, kas atrodas 
Vācijā, Vācijas specifiskā funkcionalitāte aktivizē, kamēr citai juridiskai personai iespējams atrodas 

Kanādā ar piemērojamo aktivizēta ir arī bez daţādas funkcionalitātes, kas ietekmē citas juridiskas 
personas atrašanās vietai specifisku funkcionalitāti. 

Valsts/reģiona kontekstā vienkāršo uzstādīšanu, jo parametri vairs nav vajadzīgi, lai nodrošinātu 

valstij/reģionam specifiskās funkcijas. Šie līdzekļi ir iespējoti netieši vai invalīdiem, pamatojoties uz 
juridiskās personas adrese. 

Salīdzinājums ar Dynamics AX 2009 

Valsts/reģiona specifiskās funkcijas ir aktivizētas citādā veidā. 

 Valsts/reģiona specifiskās funkcijas displejā 

Valsts/reģiona specifiskās funkcijas displejā 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir svarīgi? 

Skatiet valsts/reģiona 

specifiskām 

funkcionalitātēm. 

Konfigurācijas atslēgas 

tika izmantoti, lai 

aktivizētu un parādītu 

valsts/reģiona 

specifiskās funkcijas 

Valsts/reģiona 

specifiskās funkcijas ir 

aktivizētas, balstoties 

uz atrašanās vietu 

ar primāro adresi 

juridiskajai personai.  

Valsts/reģiona noteiktu 

funkciju aktivizēšanas un 

displejs ir vienkāršota. 

Papildinformācija 

Skatiet papildinformāciju par valsts/reģiona konfigurācijas atslēgas izslēgšanas, valsts/reģiona 

konfigurācijas atslēgas novecojusi līdzeklis paziľojums šajā dokumentā. 
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Pārskati 

Microsoft® SQL Server® Reporting Services ir primāro pārskatu platforma Microsoft 
Dynamics AX 2012. Pēc noklusējuma, out-of--box ziľojumus, kas ir nodrošināti ar Microsoft 

Dynamics AX ir konvertētas palaist Reporting Services platformas. 

Reporting Services ir uz servera pamatota pārskatu platforma, kas nodrošina visaptverošu pārskatu 
funkcionalitātei vairāki datu avoti. Pārskata pakalpojumi ietver rīku komplektu, kas var izmantot, 

lai izveidotu, pārvaldīt un piegādāt ziľojumus un API, ko izstrādātāji var izmantot, lai integrētu vai 
paplašināt datu un ziľojumu apstrādes pielāgotas lietojumprogrammas. Atskaišu veidošanas rīku, 
pakalpojumu darba vidē Microsoft Visual Studio un sadarbotos ar Microsoft SQL Server rīki un 
sastāvdaļas. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Pieprasīts Jā 

Iezīme jomās, uz kurām Visas 

Ieinteresēto personu Biznesa lēmumu pieľēmēji 

Tehniskās lēmējpersonas 

Ieviešanas grupas dalībniekiem 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

 

Jauna funkcionalitāte 

Pēc noklusējuma, out-of--box ziľojumus, kas ir nodrošināti ar Microsoft Dynamics AX ir konvertētas 
palaist Reporting Services platformas. Microsoft Dynamics AX pārskatu ietvaros arī tika atjaunināts tā, 

lai tas būtu vieglāk izveidot jaunas atskaites, kas darbojas uz Reporting Services platformas. 

Īpaši apsvērumi 

Ziľojumi netiks jaunināta no Microsoft Dynamics AX 2009 uz Microsoft Dynamics AX 2012. Microsoft 
Dynamics AX 2012 piedāvā simtiem noklusējuma out-of--box atskaites, kuras varat izvietot un 
pielāgot. 

SQL Server Reporting Services atskaites Microsoft Dynamics AX 2009 

Ja veicat jaunināšanu uz Microsoft Dynamics AX 2012, esošo atskaišu veidošanas servisa atskaites 
tiek iekopēts sistēmas Microsoft Dynamics AX 2012, bet tie ir jaunināts. Mēs iesakām izmantot 

atskaišu izveides pakalpojumu atskaiti (ja ar Microsoft Dynamics AX 2012) kā veidni un pielāgot 
to savām vajadzībām.  

Microsoft Dynamics AX 2009 pārskatu X + + 

X + + ziľošanas sistēmā ir novecojuši Microsoft Dynamics AX 2012. gadā. 

Pēc jaunināšanas uz Microsoft Dynamics AX 2012, atskaitēm, kas balstītas uz X + + pārskata ietvaros 
tiek iekopēts sistēmas Microsoft Dynamics AX 2012, bet tie ir jaunināts. Mēs iesakām izmantot 

atskaišu izveides pakalpojumu atskaiti (ja ar Microsoft Dynamics AX 2012) kā veidni un pielāgot 
to savām vajadzībām. 
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Salīdzinājums ar Dynamics AX 2009 

Šī funkcija ievērojami mainījusies kopš Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 
iekļautas šādas izmaiľas: 

 Instalēšana 

 Ziľojumu izvietošanas 

 Ziľošanas sistēma 

Instalēšana 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Apstiprināt ir uzstādīti 

priekšnoteikumi. 

Nepieciešamo 

programmatūras bija 

manuāli instalēt un 

pārbaudīt. 

Rīks ir pieejams, kas 

instalē nepieciešamo 

programmatūras daļa, 

un pārbauda, vai ir 

izpildīti visi 

priekšnosacījumi. 

Instalācijas process 

ir vienkāršots, un jūs 

varat pārliecināties, 

ka biznesa informācijas 

komponentes var 

veiksmīgi instalēta. 

Instalēt SQL Server 

Reporting Services un 

uzľēmuma portālu 

atsevišķi serveri bez 

Kerberos 

autentifikācijas 

konfigurēšana. 

Ja SQL Server Reporting 

Services un Web vietas 

Uzľēmuma portāls tika 

instalētas atsevišķos 

serveros, bija 

nepieciešams Kerberos 

autentifikāciju. 

Nav vajadzīga Kerberos 

autentifikāciju. 

Instalācijas process ir 

vienkāršots. 

 

Ziņojumu izvietošanas 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 

svarīgi? 

Ziľojumus, 

izmantojot Microsoft 

Windows PowerShell 

izvietot™ 2.0. 

Microsoft Dynamics AX 

pārskatu projektu 

ieviešanas rīks tika 

izmantots, lai izvietotu 

atskaites. 

Windows PowerShell 2.0 

tiek lietota, lai izvietotu 

ziľojumus. 

Ziľojumu izvietošanas 

process ir vienkāršots. 

Izvietot pārskatus 

vairākās valodās. 

Izvietojot vienā 

ziľojumā, tika izvietoti 

42 ziľojuma kopijas — 

viena katrai valodai, kas 

atbalsta Microsoft 

Dynamics AX. 

Izvietojot vienā 

atskaitē, tiek izvietota 

tikai vienu atskaites 

versiju un šo versiju 

automātiski darbojas 

ar visām valodām, ko 

atbalsta Microsoft 

Dynamics AX. 

Ziľojumu izvietošanas 

process ir jāvienkāršo 

un jāpilnveido 

organizācijām, kas ir 

vairāku valodu atbalstu. 
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Ziņošanas sistēma 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Modificējiet vaicājumu 

izmanto ziľojumus. 

Nevarēja modificēt 

vaicājumu izmanto 

SQL Server Reporting 

Services atskaites. 

Var modificēt vaicājumu 

izmanto SQL Server 

Reporting Services 

atskaites. 

Jūs varat pārliecināties, 

ka Microsoft 

Dynamics AX pārskatu 

sistēmu, kuras pamatā 

ir SQL servera pārskata 

pakalpojumiem atbilst 

jūsu uzľēmuma 

vajadzībām. 

Izveidot automātiskos 

pārskatus. 

Auto atskaites ģenerēti, 

izmantojot mantojuma 

X + + ziľošanas 

sistēmā. 

Auto-ziľojumi tiek 

ģenerēti, izmantojot 

SQL Server Reporting 

Services framework. 

Jūs varat pārliecināties, 

ka Microsoft 

Dynamics AX pārskatu 

sistēmu, kuras pamatā 

ir SQL servera pārskata 

pakalpojumiem atbilst 

jūsu uzľēmuma 

vajadzībām. 

Drukājiet pārskatus kā 

daļu no paketes. 

Daļa no partijas 

varētu nodrukāt tikai 

atskaitēm, kas balstītas 

uz mantoto X + + 

ziľošanas sistēmā. 

SQL Server Reporting 

Services atskaites var 

izdrukāt kā daļu no 

paketes. 

Jūs varat pārliecināties, 

ka Microsoft 

Dynamics AX pārskatu 

sistēmu, kuras pamatā 

ir SQL servera pārskata 

pakalpojumiem atbilst 

jūsu uzľēmuma 

vajadzībām. 
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Pārskatu izstrāde 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Access datus 

rakursdiagrammas 

atskaitei. 

AX vaicājuma SQL DB 

un OLAP izmantoja 

attiecībā uz piekļuvi 

datiem.  

AX vaicājums tiek 

izmantots Parādīt 

metodes, lauku grupas 

un dimensiju.  

Ir uzlabota datu 

pieejamību un 

veiktspēju.  

Procesa biznesa loģiku 

datu atskaites. 

Tika izmantoti 

DataMethods un 

pārvaldītu kodu. 

Atskaites datu sniedzēju 

(LAP) ietvaros tiek 

izmantota X + + kodā, 

kas nodrošina sareţģītu 

biznesa loģiku. 

Ir uzlabota datu 

pieejamību un 

veiktspēju. 

Izmantot.NET iespējotu 

funkcionalitāti. 

Tika izmantots .NET 

biznesa savienotāja. 

Varat izveidot 

pielāgotus 

pakalpojumus un 

piekļūt pakalpojumam 

no atskaites. 

Ir uzlabota datu 

pieejamību un 

veiktspēju. 

Ātrāk atgriezties lielām 

datu kopām atskaitēm. 

DataMethods tika 

izmantota, lai atgrieztu 

DataTable. 

IEnumerable 

<DataRow> un 

DataMethods tiek 

izmantoti lielām datu 

kopām. 

Ir uzlabota datu 

pieejamību un 

veiktspēju. 

Paļauties uz modeļa 

automātisko pārskatu 

funkcionalitātei.  

AX marķējuma sistēmas 

vietā tika izmantoti 

drošības atslēgas un 

.NET RESX failus. 

Automātiskā 

formatēšana, 

pamatojoties uz 

paplašināto datu tipus, 

AX etiķetes atskaišu 

RTL auto flipping un 

rindu līmeľa drošības 

uzlabojumi atbalstīti.  

Vienkāršotu atskaišu 

izveidi.  

Pieredzi, uzlabot 

ziľojumu izstrādes vidi. 

X + + ziľošanas 

sistēmu un Visual 

Studio 2008 tika 

izmantoti. 

Uzlabojumus auto 

dizains un Dundas 

diagrammas izmanto 

Visual Studio 2010. 

Tas ir viegli atrast, 

attīstītāji, kuri ir .NET 

attīstības pieredzi, lai 

definētu vai mainītu 

atskaites. Veidošanas 

pieredze ir bagātāka un 

atskaites ir interaktīvs. 
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Finanšu dimensijas 

Finanšu dimensijas tiek datu klasifikatori, kas tiek izmantoti finanšu pārskatiem. Tās identificē 
informāciju, piemēram, mērķis, izmaksu centru un nodaļu. Finanšu dimensijas ir ievērojami mainījušās 

Microsoft Dynamics AX 2009.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Pieprasīts Nepieciešams, nosacīti. Ja šo funkciju lietojat 
iepriekšējo versiju, nav veiktas būtiskas izmaiľas, 

un šis jautājums ir jāpārskata. 

Iezīme jomās, uz kurām Visas 

Ieinteresēto personu Biznesa lēmumu pieľēmēji 

Tehniskās lēmējpersonas 

Ieviešanas grupas dalībniekiem 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

Jauna funkcionalitāte 

Finanšu dimensijas šobrīd vairāk viegli pielāgot atbilstoši savām vajadzībām. Datu ievades procesu 

aspektiem ir jāpilnveido un jāvienkāršo, un tajā var apskatīt vairāk detalizētas informācijas par 
darījumu un finanšu informāciju. 

Īpaši apsvērumi 

Ir darbības pirmsjaunināšanas kontrolsarakstu, kas jāaizpilda pirms varat jaunināt to uz Microsoft 
Dynamics AX 2012. Microsoft Dynamics AX 2009, jūs varētu izveidot Virsgrāmatas kontu kategorijām 
un finanšu dimensijas katram uzľēmumam. Microsoft Dynamics AX 2012, galveno kontu kategorijām 

un finanšu dimensijas, ko izveidojat ir kopīgas, un to var izmantot jebkuru juridisku vienību, kas 
izveidota no Microsoft Dynamics AX. Tāpēc jāatlasa galveno kontu kategorijām un finanšu dimensiju 
kopas, kuras var tikt kopīgoti starp juridiskām personām. 

Dimensija ir vērsta uz finanšu dimensiju kopas pārdēvētas. Finanšu dimensiju kopas ir kopīgi visām 
juridiskām personām, kas iestatīti formā juridiskajām personām. Microsoft Dynamics AX 2012 finanšu 
dimensiju kopas nav viens un tas pats, kā dimensiju kopas iepriekšējās versijas Microsoft 

Dynamics AX. 

Salīdzinājums ar Dynamics AX 2009 

Finanšu dimensijas ir ievērojami mainījušās Microsoft Dynamics AX 2009. Dimensijas ietvaros no 

iepriekšējām versijām izľemta, un ir jauns finanšu dimensijas sistēmā Microsoft Dynamics AX 2012. 
Microsoft Dynamics AX 2012 ietver arī šādas izmaiľas: 

 Finanšu dimensijas 

 Kartes kontu 

 Kontu struktūras 

 Konta dimensijas vērtības par darījumiem 

 Finanšu pārskatu un atskaišu 

 Analizējot grāmatas kubi 
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Finanšu dimensijas 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Pievienot neierobeţotu 

finanšu dimensijas. 

Lietotāji var izveidot 

ierobeţotu skaitu 

finanšu dimensijas: 

 3 noklusējuma 

 7 lietotāja definēts 

Lietotāji var izveidot 

neierobeţotu skaitu 

finanšu dimensijas. 

Grāmatvedības 

uzskaites un atskaites 

var būt sareţģītāka. 

Vieglāk izveidot finanšu 

dimensijas. 

Finanšu dimensijas 

tika izveidoti vienlaikus, 

izmantojot vedni, 

kas prasa lietotājam 

apkopot un sinhronizēt, 

lai dimensiju veiktās 

izmaiľas stātos spēkā. 

Finanšu dimensijas var 

izveidot, izmantojot 

veidlapu, līdzīgi kā citas 

datu bāzes uzstādīšanas 

uzdevumi tiek veikti. 

Ir vieglāk izveidot 

un lietot finanšu 

dimensijas. 

Pārdēvējiet 

noklusējuma 

finanšu dimensijas. 

Pārdēvēt noklusējuma 

finanšu dimensijas bija 

sareţģīta un bieţi vien 

tā prasa palīdzību. 

Lietotāji var izveidot 

un pārdēvēt jebkuru 

finanšu dimensijai, 

bez palīdzības no tā. 

Modificēt noklusējuma 

finanšu dimensijas ir 

vienkārša un neprasa 

pielāgojumi. 

Piesaistīt uzľēmumam 

finanšu dimensijas. 

Kad lietotāji vēlējās 

sekot esošai entītijai, 

piemēram, debitoru, 

kreditoru vai tās vietā 

kā dimensija, viľi arī 

bija manuāli norādīt 

katru entītijas gadījums, 

kā finanšu dimensijas 

vērtību. 

Lietotāji var piesaistīt 

finanšu dimensijai 

entītijas sistēmas 

ietvaros un izmantot 

vienību vērtības finanšu 

dimensijai, sevi. 

Izmantojot finanšu 

dimensijas ir vieglāk. 

Nosakiet datumu 

diapazonu finanšu 

dimensiju vērtībām. 

Lietotāji nevar definēt 

datumu diapazonu, lai 

norādītu, kad varētu 

tiktu ievadīti vai 

publicēta darbības 

finanšu dimensijas 

vērtības. 

Katras finanšu 

dimensiju vērtības 

var ievadīt datumu 

diapazonu. 

Pastāv datumu sensitīvu 

darbību papildu 

kontrole. 
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Kartes kontu 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Ir diagramma ar 

kontiem iestatīt 

un lietot visām 

juridiskajām personām 

uzľēmumā. 

Kontu tabulu bija 

raksturīgas viena 

juridiska persona. 

Jūs varat izmantot 

vienu un to pašu 

kontu plānā vairākas 

juridiskas personas. 

Ir vieglāk izveidot un 

lietot kontu kartes. 

Kontu struktūras 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Finanšu dimensijas 

iekļaušana segmenta 

viena vai vairāku kontu 

struktūras. 

Viena vai vairāku 

dimensiju kopas 

lietotājiem nevarēja 

piešķirt dimensiju. 

Finanšu dimensijai var 

iekļaut vienu vai 

vairākus kontu 

struktūras. 

Izmantojot finanšu 

dimensijas ir vieglāk. 

Vieglāk izveidot kontu 

struktūru. 

Kontu struktūru izveides 

process bija sareţģīts 

un prasa vairākus 

pasākumus, lai 

pabeigtu. 

Procesu, izveidojot 

kontu struktūru ir 

vienkāršāk, un 

pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai izdarītu 

skaits tiktu samazināts. 

Konfigurēt kontu 

struktūru ir vienkāršāk. 

Apskatiet dimensiju 

vērtību kombinācija 

derīgu datumu 

diapazonu. 

Nav datumu diapazons 

bija pieejama, lai 

informētu lietotājus, 

kad darījums varētu 

izmantot dimensiju 

vērtību kombinācija. 

Aktīvo datu diapazonu 

var ievadīt zaru konta 

struktūra. 

Pastāv datumu sensitīvu 

darbību papildu 

kontrole. 

Skatīt prasītie izmēri. Visas dimensijas jārāda 

lietotāja visos laikos, 

nav nepieciešams 

aizpildīt dimensiju 

vizuālā norāde. 

Lietotāji var definēt 

neierobeţotu skaitu 

kontu struktūras. 

Lietotājam var piešķirt 

diapazonā no galvenā 

konta numuriem kontu 

struktūru, bet katram 

galveno kontu numuru 

gadījumam var piešķirt 

tikai vienu kontu 

struktūra. 

Uzlabota datu ievades 

procesu. 

 

 

Konta dimensijas vērtības par darījumiem 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Ievadiet galveno kontu 

numurus un dimensijas 

vienā un tajā pašā 

vietā. 

Izmēri bija redzams un 

ieraksta atsevišķā cilnē, 

pārkāpj datu ievades 

plūsmu. 

Jauno konta numuru 

ievada vadīklas var 

izmantot, lai ievadītu 

galveno kontu un 

dimensiju vienā 

un tajā pašā vietā. 

Uzlabota datu ievades 

procesu. 
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Finanšu pārskatu un atskaišu 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Drukājiet 

finanšu pārskatu 

Microsoft® Excel®. 

Lietotāju nevarēja 

izdrukāt finanšu 

pārskatu uz 

Microsoft Excel. 

Lietotāji var drukāt 

finanšu pārskatu uz 

Microsoft Excel. 

Lietotāji var izmantot 

visus līdzekļus 

programmā 

Microsoft Excel. 

 

Analizējot grāmatas kubi 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Skatīt detalizētu finanšu 

dimensijas. 

Tikai trīs noklusētās 

dimensijas bija 

pieejamas analīzes 

kubus. 

Visām dimensijām, kas 

veidotas programmā 

Microsoft Dynamics AX 

ir pieejams 

finanšu kubi. 

Finanšu analīze var 

būt sīkāk. 

 

Papildinformācija 

Baltajā grāmatā ar nosaukumu var atrast sīkāku informāciju par finanšu dimensijas izpildes konts un 
dimensijas finanšu sistēmu Microsoft Dynamics AX lietojumprogrammu 2012.  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213133&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213133&clcid=0x409
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Budžeta un budžeta kontroli 

Microsoft Dynamics AX 2009. gadā budţeta bija galvenokārt informatīva. Microsoft Dynamics AX 2012 
budţeta un budţeta vadības risinājumi paredz publiskā un privātā sektora organizācijās. Budţeta 

ieraksti reģistrā Virsgrāmatas budţeta tabulu aizstāj un pieejamas darbplūsmas, kas var tikt izmantota 
maršruta un pārskatīt. 

Budţeta kontrole ir process, kas pārrauga budţetu un kas var sniegt atsauksmes par fondu pieejamību 

laikā budţeta ierakstu reģistra ierakstiem uzskaites ţurnāli un pirmdokumentiem, piemēram, 
pirkšanas pasūtījumos un rēķinos. Kaut arī budţeta un budţeta kontroli, ir svarīgi, lai jebkura 
organizācija, kas vēlas kontrolēt izdevumus, tie ir publiskā sektora organizācijām, īpaši interesē, 
jo savos budţetos bieţi tiek ieviesti tiesībās un nevar viegli pārsniegts vai pārskatīt. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Pieprasīts Neobligāti. Jums var vai nevar izmantot šos 
līdzekļus, atkarībā no tā, kā jūs vadīt savu 

biznesu.  

Iezīme jomās, uz kurām  Web vietas Uzľēmuma portāls 
(budţeta manager\analyst lomu Center) 

 Budţeta veidošana 

 Publiskais sektors 

Ieinteresēto personu Biznesa lēmumu pieľēmēji 

Tehniskās lēmējpersonas 

Ieviešanas grupas dalībniekiem 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

 

Jauna funkcionalitāte 

Budţeta reģistra ieraksti tagad tiek izmantoti, lai izstrādātu budţetu un nodrošina auditācijas pierakstu 
ar budţetu saistītās darbības. Budţeta reģistra ierakstus var iedalīt pa darbību tipiem, piemēram, 
grozījums, nodošana un sākotnējā budţeta, tādējādi jūs varat ātri saprast, kā ir mainījies budţets. 

Darbplūsmas var nodrošināt budţeta reģistra ieraksti jāveic pārskatīšanas procesā. Budţeta reģistra 
ierakstiem Microsoft Dynamics AX 2012 pārveido par esošiem Microsoft Dynamics AX 2009 
Virsgrāmatas budţeta ierakstiem.  

Budţeta kontroles pamatā ir juridiska persona, kas Virsgrāmatā un var definēt lietotājam kontrolēt 

budţetu un lai sniegtu atsauksmi par fondu pieejamību. Lietotāji var definēt aprēķinu, kas nosaka 
budţeta līdzekļus, kas pieejami un norādīt dimensijas un dimensiju vērtības atsevišķi no galvenā 
konta budţeta kontrolei. 

Īpaši apsvērumi 

Pastāv trīs budţeta plānošanu un budţeta kontroles sistēmas konfigurācijas: 

 Basic konfigurācija nodrošina budţeta reģistra ierakstiem un darbplūsmas. 

 Uzlabotajam konfigurācijas pievieno budţeta kontroli. 

 Publiskā sektora konfigurācijas pievieno sadalījumu un provizorisko budţeta reģistra ierakstus. 
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Salīdzinājums ar Dynamics AX 2009 

Šī funkcija ievērojami mainījusies kopš Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 
iekļautas šādas izmaiľas: 

 Budţeta lomu centra vadītājs/analītiķis 

 Budţeta un budţeta kontroli finanšu dimensijas 

 Kursu tipa budţeta un valūtas maiľas kursus 

 Budţeta modeļi 

 Budţeta cikli 

 Budţeta kontroles konfigurācija 

 Budţeta kontroli uz pirmdokumentiem un uzskaites ţurnāli 

 Budţeta reģistra ieraksti 

 Darbplūsmas budţeta reģistra ierakstus 

 Izveidot budţeta pārsūtījumu 

 Budţeta pārskaitījumus, piešķiršanu un atkārtošanās 

 Budţeta atskaites un izziľas 

 Web pakalpojumu interfeisu budţeta reģistra ierakstus 

Budžeta lomu centra vadītājs/analītiķis 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

No vienas atrašanās 

vietas veikt kopīgu 

uzdevumu, un skatu 

bieţi izmanto formās 

un atskaitēs. 

Nav pieejams Budţetu pārvaldītāji 

var piekļūt visbieţāk 

izmantotās formas, 

FactBoxes, 

diagrammas, ziľojumi, 

darbības un darba 

vienumiem, kas 

nepieciešams, lai veiktu 

ikdienas uzdevumus un 

pieľemt pamatotus 

lēmumus. 

Galvenās formas un 

informācija ir konsolidēt 

vienā vietā. 

 

Budžeta un budžeta kontroli finanšu dimensijas 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 

svarīgi? 

Atlasiet budţeta kontu 

finanšu dimensijas. 

Tika sniegta tikai 

ierobeţotu skaitu 

finanšu dimensijas. 

Lietotāji var iekļaut vai 

neiekļaut specifiskās 

dimensijās, ieskaitot 

galveno kontu, budţeta 

veidošanas. 

Budţeta veidošana 

un konta numuru 

ierakstam ir vieglāk. 

Kontu no kontu plāna, 

budţeta kontroles 

struktūrā atlasiet 

dimensijas. 

Budţets vienmēr bija 

pieejami galveno kontu 

līmenī, ar iespēju 

pievienot dimensiju. 

Lietotāji var norādīt 

dimensiju vērtības 

noturēt budţeta 

summu, neľemot vērā 

to īpašie izmantošanas 

galvenie kontos. 

Izvēloties konkrētus 

gabarītus, tostarp 

galvenā uzskaite 

budţeta kontrolei 

ir elastīga.  

 

  



 

53 

 

JAUNAS, MAINĪT UN NOVECOJUSI LĪDZEKĻI MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 

Kursu tipa budžeta un valūtas maiņas kursus  

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Kursu tipa budţeta 

izveide un piesaistītu 

valūtas maiľas kursu. 

Nav pieejams Lietotāji var noteikt 

valūtas pāriem un 

saistīt ar Virsgrāmatas 

budţeta kursu tips pēc 

noklusējuma valūtas 

maiľas kursu. 

Ir vieglāk izveidot un 

uzturēt valūtas maiľas 

kursu, jo īpaši attiecībā 

uz budţetu. 

 

Budžeta modeļi 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Noteikt budţetu, saistot 

to ar budţeta modeli. 

Budţeta modeļi tika 

izmantoti, lai noteiktu 

budţetu. 

Budţeta modeļus var 

izmantot, lai noteiktu 

budţetu. 

Categorizing budţeta 

reģistra ierakstus, 

nosakot budţetu, un 

ir vieglāk piešķirot 

budţeta ciklu. 

Izmantot budţeta 

modeļus, lai 

Virsgrāmatas budţetu 

struktūru un izstrādā 

budţeta prognozes. 

Budţeta modeļus 

izmanto simulācijas 

un prognozes. 

Budţeta modeļus 

izmanto simulācijas 

un budţeta prognozes. 

Varat palaist simulācijas 

un salīdzināt budţeta 

prognozes. 

Izmantojot 

apakšmodeļus 

plānošanas un pārskatu 

veidot sareţģītas 

budţeta modeļus. 

Budţeta modeļus un 

apakšmodeļus, tika 

izmantoti, lai kopējās 

budţeta summas. 

Apakšmodeļus var 

pārstāvēt departamentu 

vai daţādas citas 

organizatoriskās 

struktūras. 

Budţeta plānošanas 

un tajās iesaistīto 

pušu spēja sagatavot 

konsolidēto bilances 

pārskatu ir elastīga.  

 

Budžeta cikli 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Izveidot budţeta cikla 

laika posmu ar pāri 

juridiskās personas 

var izmantot vienā vai 

vairākās budţeta ciklu. 

Nav pieejams Lietotāji var iezīmēt 

budţeta cikla laika 

periodu finanšu gadā 

vai norādīt 

grāmatvedības periodu 

skaitu, kas pārstāv 

katru budţeta ciklu. 

Finanšu gadu vai viena 

vai vairāku finanšu gadu 

gaitā puses var tikt 

īstenota budţeta 

kontrole. 
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Budžeta kontroles konfigurācija 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Definēt parametrus un 

budţeta kontroli 

dimensijām. 

Nav pieejams Dimensijas un budţeta 

kontroli noklusētie 

parametri ir definēti 

vienā vietā.  

Budţeta kontroles 

iespējas ir centralizēta. 

Atlasiet noklusējuma 

over-budget lietotāju 

grupas atļaujas. 

 

Nav pieejams Lietotājiem var piešķirt 

iespējas lietotāju 

grupas, lai atļautu vai 

aizliegtu over-budget 

pārstrādes avota 

dokumentu un uzskaites 

ţurnāli. 

Apstrādes over-budget 

apstrādes īpašām 

lietotāju grupām ir 

elastīga. 

 

Definējiet budţeta 

līdzekļus, kas pieejami 

aprēķinu. 

Nav pieejams Lietotāji var noteikt 

summas, kuras tiek 

pievienotas vai 

atľemtas uz aprēķinu, 

kas nosaka pieejamos 

budţeta līdzekļus.  

Pielāgošanas pieejamo 

budţeta līdzekļu 

aprēķins ir vienkāršota. 

Noteikt avota 

dokumentus un 

uzskaites ţurnāli par 

budţeta kontroli. 

 

Nav pieejams Pārbaudot budţeta 

var izmantot 

pirmdokumentiem 

un konta ţurnālus 

virsrakstu līmenī vai 

ieraksta rindiľas 

vienumu. 

Tiek kontrolēta 

apstrāde norādītā avota 

dokumentu un uzskaites 

ţurnāli. 

Piešķirt budţeta 

modeļus, lai budţeta 

ciklu un budţeta cikla 

laika posmus. 

Nav pieejams Lietotāji var īstenot 

vienu vai vairākas 

budţeta modeļus 

un budţeta ciklu, 

piemēram, kapitāla 

izdevumi budţeta 

modeli un darbības 

budţeta modelī var 

izmantot budţeta 

kontroli. 

Īsteno budţetu ir 

elastīga. 

Definējiet budţeta 

kontroles noteikumiem. 

Nav pieejams Lietotāji var definēt 

noteikumus attiecībā uz 

noteiktām dimensijām, 

over-budget atļaujas 

un parametrus.  

Definē dimensijas 

vērtības un budţeta 

kontroles parametri ir 

elastīga. 

Izvēlieties galvenā 

uzskaite par budţeta 

kontroli. 

Nav pieejams Kad galvenais kontam ir 

ne izvēlēta kā budţeta 

kontroles dimensija, 

lietotāji var izvēlēties 

konkrētu galvenā 

uzskaite budţeta 

kontroles noteikumu 

piemērošanai. 

Tas ir vieglāk ieviest 

budţeta kontroli 

dimensijām un 

galvenā uzskaite. 
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Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Definējiet budţeta 

grupās.  

Nav pieejams Lietotāji var iestatīt 

budţeta pārbaudi, 

apvienoja dimensijas 

un kontus. 

Īstenojot budţeta 

kontroli par dimensijas 

un dimensiju vērtības ir 

elastīga. 

Modificēt, aktivizēt, 

atjaunot un ieslēgt 

budţeta vadības 

konfigurāciju. 

Nav pieejams Lietotāji var kontrolēt 

aktīvā budţeta vadības 

konfigurāciju un 

modificēt melnraksta 

versijas. 

Administrācijas budţeta 

kontroli un īstenošanu ir 

vienkāršota. 

 

Budžeta kontroli uz pirmdokumentiem un uzskaites žurnāli 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Budţeta izpildes 

kontroles posteľi tiek 

ievadīti vai atlikt 

budţeta pārbaudīt līdz 

darbībai, piemēram, 

apstiprināšanu, tiek 

veikti atbilstoši 

pirmdokumentu. 

Nav pieejams Avota dokumenti ietver 

pirkuma pieprasījumu, 

pirkšanas pasūtījumiem, 

kreditoru rēķinus, 

ceļojumu pieprasījumus 

un izdevumu atskaites. 

Over-budget apstrādes 

kontrolēt vai novērst. 

Katram v/g ţurnāla 

rindā ir ievadīts, 

palaiţot budţeta 

pārbaudes vai atlikt 

budţeta pārbaudi, 

līdz brīdim, kad tiek 

grāmatots šis ţurnāls. 

Nav pieejams Uzskaites ţurnāli ietver 

ikdienas ţurnālus, 

piešķiršana ţurnālos, 

projektu izdevumu 

ţurnālus un fiksēto 

pamatlīdzekļu ţurnālus. 

Over-budget apstrādes 

kontrolēt vai novērst. 

 

Budžeta reģistra ieraksti 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 

svarīgi? 

Izmantot budţeta 

reģistra ierakstus, lai 

formulētu un pārvaldītu 

budţeta. 

Virsgrāmatas budţeta 

tabulu statiskas 

glabāšanas paredzētie 

budţeta ierakstus. 

Lietotāji var noteikt 

vienu vai vairākus 

šādus kodus budţeta 

darbību tipus: sākotnējā 

budţeta, nodošanu, 

grozījums, 

apgrūtinājumiem, 

preencumbrance, 

pārnešanas, projektu, 

pamatlīdzekļi, 

pieprasījuma prognoze, 

piegādes prognozes, 

sadalījumu (valsts 

sektorā) un ievada 

budţetu (valsts 

sektorā). 

Lietotāji var izsekot, 

kategorijās un audita 

budţeta reģistra 

ierakstus.  
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Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Subledger budţeta 

darbību tipus izmanto 

budţeta prognozes ir 

jāpārceļas uz 

Virsgrāmatu. 

Lietotāju nevarēja 

atrast budţeta 

nodošana no subledgers 

uz Virsgrāmatu.  

Lietotāji var nodot 

prognozes projektiem, 

pamatlīdzekļi, 

pieprasījuma prognozes 

(krājumu pārdošana) un 

piegādes prognozes 

(krājumu iegādes).  

Nododot prognozes 

grāmatās ir vienkāršota. 

Valsts sektorā izmantot 

provizorisko budţetu un 

budţeta sadalījumu.  

Nav pieejams Lietotāji var definēt 

kodus sadalījumu un 

provizorisko budţeta 

reģistra ierakstus. 

Sabiedriskā sektora 

organizācijas var 

izmantot provizorisko 

budţetu budţeta 

kontroli un vainas daļu 

no apstiprinātā budţeta. 

Izveidot budţeta 

reģistra ierakstu 

grāmatošanas 

definīcijas. 

Nav pieejams Kad reģistrējaties, 

budţeta ieraksti tiek 

apstrādāti, Sludinājuma 

definīcijas var izveidot 

vairāku kontu grāmatas 

ierakstu laukos. 

Budţeta reģistra 

ierakstus var 

automātiski grāmatotas 

Virsgrāmatā. 

 

Darbplūsmas budžeta reģistra ierakstus 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Iestatīt darbplūsmas 

budţeta darbības. 

Nav pieejams Ar darbplūsmu saistītie 

budţeta reģistra 

ierakstus automātiski 

tiek maršrutēti 

pārskatīšanai. 

Maršrutēšana un 

pārskatot budţeta 

reģistra ieraksti ir 

vieglāk. 

 

Izveidot budžeta pārsūtījumu 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 

svarīgi? 

Definējiet budţeta 

pārejas noteikumi. 

Nav pieejams Budţeta pārejas 

noteikumi nosaka, kad 

budţeta pārskaitījumus 

starp dimensijām var 

notikt. 

Budţeta pārsūtījumi tiek 

kontrolēti. 
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Budžeta pārskaitījumus, piešķiršanu un atkārtošanās 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Pārsūtiet budţeta 

summas.  

Nav pieejams Budţeta kontrole ir 

ieslēgta, lietotājiem 

ievadot citas budţeta 

reģistra ierakstus var 

pārsūtīt budţeta 

summas vai tās var 

pārsūtīt budţeta 

summas no 

pirmdokumentu 

iegūšanai un 

uzskaites ţurnāli.  

Pārsūta budţeta 

summas ir elastīga. 

Piešķirt budţeta 

līdzekļus, dimensija 

vai perioda.  

Lietotāji varētu tikai 

piešķirt finansējumu 

periodam vai dimensiju 

laikā budţeta ieraksts. 

Lietotāji var izplatīties 

budţeta summa visā 

finanšu periodus vai 

dimensijas vērtības, 

izmantojot vienu 

darījumu.  

Veidojot budţeta 

darbības sadalījuma 

ir vieglāk. 

Ievadiet atkārtošanās 

shēmas budţeta 

reģistra ierakstus.  

Lietotāji varētu izveidot 

periodiskas budţeta 

izdevumus. 

Lietotāji var izveidot 

periodiskas budţeta 

reģistra ierakstus.  

Izveidot periodiskas 

budţeta reģistra ieraksti 

ir vieglāk. 

 

Budžeta atskaites un izziņas 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 

svarīgi? 

Lietojiet atskaites un 

izziľas, lai skatītu 

budţeta reģistra 

ierakstus, budţeta 

kontroles statistiku un 

budţeta līdzekļu. 

 

Lai salīdzinātu faktisko 

Budţeta atskaite bija 

pieejama. 

Lietotāji var iestatīt 

parametrus, lai 

sakārtotu un sakārtotu 

budţeta datus šādos 

pārskatos un vaicā: 

 Pieejamo budţeta 

līdzekļu pārskats 

 Salīdzinātu faktisko 

budţeta pārskatu un 

izmeklēšanu 

 Budţeta detalizētas 

informācijas 

pārskats 

 Budţeta kontroles 

statistikas 

apsekojuma 

Lietotāji var skatīt, 

analizēt, izsekotu un 

pārbaudītu pieejamo 

budţeta summas, 

faktiski salīdzinājumā ar 

budţetā paredzētajiem 

izdevumiem, budţeta 

reģistra ierakstiem un 

budţeta vadības 

statistika. 
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Web pakalpojumu interfeisu budžeta reģistra ieraksti 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Izveidot, izgūt un 

atjaunināt reģistra 

budţeta ierakstus, 

sākot ar trešās puses 

lietojumprogrammām 

Nav pieejams Lietotāji var izveidot un 

importēt XML budţeta 

reģistra ierakstus.  

Var izmantot budţeta 

reģistra ierakstos, kas 

izveidoti ar rīkiem, ārējā 

budţeta izstrādē. 

 

Papildinformācija 

Baltās grāmatas nosaukumu var atrast sīkāku informāciju par budţeta īstenošanu budţeta vadības 
sistēmu Microsoft Dynamics AX lietojumprogrammu 2012 un Īsteno budţetu uz Microsoft Dynamics AX 

lietojumprogrammu 2012.   

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213130&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213130&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213129&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213129&clcid=0x409
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Grāmatas un subledger līnijām un sadali 

Uzskaites sadali un subledger dienasgrāmatas ieraksti ir jaunās grāmatvedības sistēmas pamatus 
gabaliľus. Uzskaites sadales ļauj lietotājam definēt kā avota dokumenta ietekmi kontu summas 

bilances, piemēram, Virsgrāmatas kontos kopumā grāmatas vai projektiem. Subledger 
dienasgrāmatas ieraksts ir izveidots avota dokumentu uzskaites ieraksts. Subledger dienasgrāmatas 
ieraksts paliek subledger un var priekšskatīt pirms ir ţurnālā reģistrētās avota dokumentā.  

Ar subledger dienasgrāmatas ierakstu pievienošanu, papildu veiktspējas optimizācija un kopsavilkums 
noteikumiem var definēt subledger dienasgrāmatas ieraksti pārsūtīšanai uz Virsgrāmatu. Pārsūtīšanas 
process var definēt kā rodas sinhroni vai asinhroni. Pārsūtīšanas procesa laikā lietotājam ir iespēja 
apkopot subledger ţurnāla tekstiem, kas attiecas uz līdzīgs avota dokumentiem, lai samazinātu 

daudzumu Virsgrāmatas datus. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Pieprasīts Neobligāti. Jums var būt vai var neizmantot šo 

iespēju, atkarībā no tā, kā jūs vadīt savu biznesu. 
Vienmēr ir aktivizēta funkcionalitāte, bet, ja jūsu 
uzľēmumā vajadzīgas nekādas modifikācijas 
noklusēto Virsgrāmatas kontos, var izvēlēties 

funkcionalitāti nevar izmantot. 

Iezīme jomās, uz kurām  Sagāde un avoti  

 Parādi kreditoriem  

 Debitori 

 Ceļošana un izdevumi  

Ieinteresēto personu Biznesa lēmumu pieľēmēji 

Tehniskās lēmējpersonas 

Ieviešanas grupas dalībniekiem 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

 

Jauna funkcionalitāte 

Pirms jūs fiksēt ţurnālā par avota dokumentu, var priekšskatīt, grāmatvedības ierakstu, lai 
pārliecinātos, ka ir to ţurnālā reģistrētās summas pareizo Virsgrāmatas kontos. Šis skats uzskaites 
ieraksts tiek saukta par subledger dienasgrāmatas ieraksts. 

Subledger dienasgrāmatas ierakstu nevar mainīt tieši. Modificēt subledger dienasgrāmatas ierakstu, 
ir jālabo uzskaites sadali, grāmatošanas metodi vai publicējot definīcijas. Uzskaites sadales tiek 
izmantoti, lai noteiktu, kā summa, kas veidoja, piemēram, kura ieľēmumu vai izdevumu Virsgrāmatas 

konts summa tiek grāmatota kopumā grāmatas. Primāro informāciju par uzskaites sadales ir summa 
no avota dokumenta rindas un darbības Virsgrāmatas kontu, par kuru šo summu sadala.  

Ja kopējā modeļi, ko izmanto, lai izplatītu pirmdokumenta rindu summas, var izmantot veidni 

procentus un dimensiju vērtību kombinācijas. Veidnes informācija tiek izmantota, lai veidotu 
uzskaites sadales summām no pirmdokumenta rindas. 
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Īpaši apsvērumi 

 Nevar sadalīt uzkrāti krājumi vai pamatlīdzekļu uzskaites sadales. 

 Pašreizējo grāmatošanas metodes izmanto, tāpēc nav nepieciešama papildu iestatījumi. 

 Var iestatīt asinhroni un kopsavilkums opcijas. 

 Jaunu terminoloģiju izmanto Microsoft Dynamics AX 2012. gadā, kā tas parādīts nākamajā 

tabulā.  

Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 
Definīcija 

Grāmatot 

Fiksēt ţurnālā 
Lai dokumentētu biznesa notikumu 

ţurnālā subledger ierakstu. 

Grāmatot 

Reģistrēt ekonomiskā notikuma 

naudas vērtību noteiktajā kontā vai 
apkopot un pārklasificēt vispārējo un 
pakārtoto ţurnālu kontu ierakstus 
virsgrāmatas un pakārtotu 

virsgrāmatas kontu ierakstos. 

Darbība 

Pirmdokuments 

Sākotnējais ieraksts, kas apliecina 

vienu vai vairākus biznesa notikumu 
rašanās. 

Dienasgrāmatas 
ieraksts 

Biznesa notikumu ierakstu. 

Darbība 
Sociālās un fiziskās ekonomiskās 
apmaiľas pasākumus. 

 

Salīdzinājums ar Dynamics AX 2009 

Uzskaites sadales un subledger ţurnāla ierakstu funkcionalitāti ir jauns Microsoft Dynamics AX 2012. 
gadā un ir īstenoti šādi dokumenti: 

 Pirkšanas pieprasījumi 

 Pirkšanas pasūtījumi 

 Preču saľemšanas (agrāk saukta par pavadzīmes PO) 

 Kreditora rēķini 

 Brīvā teksta rēķini 

 Komandējuma pieprasījumi 

 Izdevumu pārskati 
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Uzskaiti, sadali un subledger dienasgrāmatas ierakstu 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Priekšskatītu 

grāmatvedības ierakstu 

avota dokumenta pirms 

ţurnalizācijas to 

subledger un to 

pārsūtīšana uz 

Virsgrāmatu. 

Tur bija ierobeţota 

redzamība, kas faktiski 

bija ţurnālā reģistrētās 

un pārsūtīt uz 

Virsgrāmatu. 

Pilna grāmatvedības 

ierakstu tiek rādīta 

visās valūtās pirms to 

ţurnālā reģistrētās un 

pārsūtīt uz Virsgrāmatu. 

Perioda beigu korekcijas 

pa Virsgrāmatas ţurnālā 

tiek minimizēts. 

Izmantojiet veidni, lai 

noteiktu grāmatvedības 

sadali. 

Nav pieejams Veidnes var izveidot 

finanšu dimensijas 

vērtības, bet ne galveno 

kontu, lai izveidotu 

uzskaites sadali. 

Vienkāršota datu ievadi.  

Sadalīt summu, 

izmantojot sadalījuma 

faktoru. 

Nav pieejams Summu var sadala 

summu, procentu likmi, 

pēc daudzuma, vai 

līdzīgi. 

Lietotājs var noteikt 

sadales koeficientu, 

kuru izmanto, lai 

sadalītu summu. 

Ir elastīgi noteikt 

partijas katra avota 

dokumenta tipam var 

pārsūtīt uz Virsgrāmatu. 

Partijām bija pieejami, 

bet tie bija manuāli 

piešķirt katram avota 

dokumentā. 

Iedaļas automātiski 

tiek radītas vai definē 

lietotājs, un automātiski 

tiek piešķirts avota 

dokumenta tips. 

Apstrāde ir atlikts, lai 

palielinātu atsaucību. 

Tādēļ ir ātrāka datu 

ievadi. 

Definēt kā summa par 

vienu pirmdokumenta 

rindas var iegrāmatot ar 

vairāk nekā vienu 

Virsgrāmatas kontu. 

Nav pieejams Lietotājiem nav jāievada 

atsevišķā avota 

dokumenta rindas 

vienības katras 

darbības. Tā vietā, tiek 

veidota viena rinda un 

uzskaites sadales tiek 

sadalīta. 

Operācijas, ne 

uzskaites, nosaka kā 

avota dokuments tiek 

reģistrēts laika.  

Noteiktu uzskaites 

sadales posma avota 

dokumentā. 

Nav pieejams Norādīti pirkšanas 

pasūtījumu uzskaites 

sadales tiek izmantoti, 

lai noteiktu 

grāmatvedības sadali 

visiem pakārtotiem 

pirmdokumentiem 

(pirkšanas 

pasūtījumiem, 

saľemšanas produktu 

un kreditora rēķiniem). 

Pareizā persona definē 

kā summu, kas veidoja 

un konsekventi izmanto 

darba pasākumu cikla. 

Veido starpuzľēmumu 

transakciju atbalsts. 

Veido starpuzľēmumu 

transakcijas bija 

pieejams tikai ţurnālos. 

Ja avota dokuments 

nodrošina 

starpuzľēmumu 

transakcijas, lietderīgi 

sakarā ar/izpildes no 

konta ieraksti tiek 

izveidoti subledger 

dienasgrāmatas 

ieraksts. 

Atbilstīgu 

starpuzľēmumu 

grāmatvedības ieraksti 

tiek izveidoti pastāvīgi 

jebkura avota 

dokumentu, 

kuru atbalsta 

starpuzľēmumu 

transakcijas. 
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Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Integrēt projektu 

grāmatvedības un 

uzskaites sadali. 

Nav pieejams Pirmdokumentiem, kas 

nodrošina projekta 

grāmatvedības 

uzskaites sadali var 

izmantot, lai definētu, 

kā summu sadala 

projektiem.  

Darbībām, nevis 

projektu uzskaiti, 

nosaka kā avota 

dokuments tiek 

reģistrēts laika. 

Apstiprināt un rezerves 

budţeta, pamatojoties 

uz uzskaites sadales 

informāciju. 

Nav pieejams Lietotājs var norādīt 

budţeta kontroles 

noteikumus un izmantot 

šos noteikumus, ievadot 

pirmdokumentiem. 

Pirkumi tiek garantēta 

budţeta ietvaros. 
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Nodokļi 

PVN apstrādes Microsoft Dynamics AX 2012. gadā ir atjaunināts, lai palīdzēt uzľēmumiem panākt 
atbilstību piemērojamiem nodokļu likumiem daudzās valstīs/reģionos, tostarp Eiropas Savienību 2010 

noteikumi par pievienotās vērtības nodokli (PVN) attiecībā uz pakalpojumiem. ES tirdzniecības 
sarakstu pārskata iegrāmatošanas ievērot šīs izmaiľas. Nodokļa likmes tagad atļauj ne vairāk kā 
pieciem decimālcipariem. Aprēķinātos nodokļus par izvēlēto avotu dokumentiem veiktās izmaiľas 

tūlīt tiek saglabāti pirms avota dokumentā ir ţurnālā reģistrētās. Pirms ţurnāla ieraksti tiek grāmatoti, 
tagad ir saglabātas izmaiľas aprēķinātos nodokļus atlasīto ţurnālu. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Pieprasīts Jā 

Iezīme jomās, uz kurām  Ţurnāli: V/g ţurnāla, rēķinu ţurnāls, 
rēķinu reģistrā, rēķinu apstiprināšanas 

ţurnāls, parādzīmju ţurnālos, vekseļu 
ţurnālos, projekts izdevumu ţurnālā 

 Avota dokumenti: Debitoru rēķiniem, 
brīva teksta rēķinus, pirkuma 

pieprasījumu, pirkšanas pasūtījumiem, 
preču saľemšanas, projekta rēķiniem, 
ceļojumu izdevumu atskaites, kreditoru 

rēķinus 

Ieinteresēto personu Biznesa lēmumu pieľēmēji 

Ieviešanas grupas dalībniekiem 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

 

Jauna funkcionalitāte 

Var izmantot nodokļu likmes, kas satur ne vairāk kā pieciem decimālcipariem. 

Janvāris 1, 2010, noteikumi, kas regulē pakalpojumu sniegšanas vietu izmaiľas stājās spēkā. Šīs 

izmaiľas ietekmē arī vienkāršotu atbilstības prasības Eiropas Savienības (ES) uzľēmumiem, ka PVN 
maksātājas pakalpojumus vairākās ES dalībvalstīs. 

Izmaiľas uz ES pārdošanas sarakstu pārskata sniedz detalizētāku pārskatu par preci, pakalpojumu vai 
investīciju summas. 

Īpaši apsvērumi 

Jums ir jāsaprot, kā darbojas Microsoft Dynamics AX PVN funkcionalitātei. Lai iegūtu 

papildinformāciju, meklējiet "Iestatot PVN kodus" un "PVN", izmantojot Microsoft Dynamics AX 
Web meklēšana augšā rīku. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=194311&orgi=whatsnew6
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Salīdzinājums ar Dynamics AX 2009 

Nodokļi ir ievērojami mainījušās Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 iekļautas 
šādas izmaiľas: 

 Nodokļa likme komata PVN kodus 

 Saglabāt aprēķinātos nodokļus pirms pirmdokumentiem vai ţurnāli tiek grāmatoti 

 Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) paketi dienesti 

 Ziľošanas ES pārdošanas sarakstā pārneses funkcijas 

Nodokļa likme komata PVN kodus 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Izmantot vairāk nekā 

divas decimāldaļas 

nodokļu likmes. 

Nodokļu likmes ar trīs 

vai vairāk zīmes aiz 

komata, piemēram, 

0,125, ir noapaļoti līdz 

divām decimāldaļu 

vietām, piemēram, 0.13. 

Nodokļu likmes var būt 

ne vairāk kā pieciem 

decimālcipariem. 

Palīdz organizācijām 

vietējā, valsts un 

federālās prasībām 

daţādās 

valstīs/reģionos. 

Saglabāt aprēķinātos nodokļus pirms pirmdokumentiem vai žurnāli tiek 

grāmatoti 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Jāmodificē un jāsaglabā 

aprēķinātās nodokļu 

summas šādi 

dokumenti: 

 Brīva teksts rēķins 

 Pirkšanas 

pieprasījums 

 Pirkšanas 

pasūtījums 

 Produktu ieejas 

plūsma 

 Kreditora rēķins 

 Ceļojuma izdevumu 

atskaite 

Nodokļi tika pārrēķināts 

katru reizi, kad avota 

dokuments ir atvērts, 

un izmaiľas nav tikušas 

saglabātas līdz 

pirmdokumenta 

grāmatošanas 

(ţurnālā reģistrētās). 

Aprēķinātos nodokļus 

avota dokumentā var 

mainīties, un izmaiľas 

tiek saglabātas pat tad, 

ja ţurnālā avota 

dokumentā ir nevis 

uzreiz reģistrētās. 

Uzlabota 

izmantojamību. 

Pārveidojiet un 

saglabājiet aprēķināto 

nodokļa summu šādos 

ţurnālos: 

 Virsgrāmatas 

ţurnāls 

 Rēķinu ţurnāls 

 Rēķinu reģistrs 

 Rēķinu 

apstiprināšanas 

ţurnāls 

 Parādzīmju ţurnāli 

 Vekseļu ţurnāli 

 Projekts izdevumu 

ţurnālā 

Nodokļi tika pārrēķināta 

ikreiz, kad tika atvērts 

dienasgrāmatas ieraksts 

un izmaiľas nav tikušas 

saglabātas līdz brīdim, 

kad dienasgrāmatas 

ieraksts tika grāmatots. 

Aprēķinātos nodokļus 

dienasgrāmatas ieraksts 

var mainīties, un 

izmaiľas tiek saglabātas 

pat tad, ja ţurnāls nav 

iegrāmatots 

nekavējoties. 

Uzlabota 

izmantojamību. 
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Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Skaidri saglabāto PVN 

summas PVN kodu vai 

sales tax group. 

Nav pieejams Pēc vajadzības var 

notīrīt saglabāts 

nodokļa summas PVN 

kods, PVN grupa vai 

item sales tax group. 

Uzlabota izmantojamību 

organizācija saskaľā ar 

nodokļu noteikumiem. 

Paslēpt izvēles PVN 

summas ţurnāla 

ierakstu formās. 

Nav pieejams Katrā ţurnāla 

nosaukumā, varat 

izvēlēties paslēpt vai 

parādīt PVN summas 

ţurnāla ierakstu formās. 

Uzlabota veiktspēja. 

 

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) paketi dienesti 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Iestatiet piegādes vieta 

pakalpojumu 

noteikumus.  

Šis līdzeklis bija 

pieejams kā pārvaldes 

funkciju atjaunināt 

skartajām 

valstīm/reģioniem. 

Lietotāji var daţādi 

krājuma PVN grupu 

iestatīšana un piešķir 

pareizu pārskata tipu 

(preču, pakalpojumu 

vai ieguldījumiem). 

Atvieglo uzľēmuma 

atbilstību regulām 

Eiropas Savienības (ES). 

Izveidot ziľojumus ES 

pārdošanas saraksts. 

Šis līdzeklis bija 

pieejams kā pārvaldes 

funkciju atjaunināt 

skartajām 

valstīm/reģioniem. 

Pakalpojumi, 

investīcijas un krājumi 

uzskaitīti uz ES 

pārdošanas sarakstu 

ziľojumus. 

Atvieglo uzľēmuma 

atbilstību regulām 

Eiropas Savienības (ES). 

Pārdot pakalpojumus 

pāri robeţām 

valsts/reģions. 

Šis līdzeklis bija 

pieejams kā pārvaldes 

funkciju atjaunināt 

skartajām 

valstīm/reģioniem. 

Rēķini tiek apstrādāti, 

izmantojot atbilstošu 

PVN likmes par preču 

un pakalpojumu 

produktu. 

Likmes tiek aprēķinātas 

automātiski. 

 

Ziņošanas ES pārdošanas sarakstā pārneses funkcijas 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Iekļaut rindu summām 

par pakalpojumiem. 

Tikai rindu summām, 

kas iekļautas preces 

var tikt pārnests uz ES 

tirdzniecības sarakstu. 

Lietotāji var iekļaut 

rindu kopsummu rindas, 

kas lieto krājumu PVN 

grupa, kas ir 

uzrādīšanas 

pakalpojuma veidu. 

Atvieglo uzľēmuma 

atbilstību regulām 

Eiropas Savienības (ES). 

Iekļaut rindu 

summām attiecībā 

uz ieguldījumiem. 

Nav pieejams Lietotāji var iekļaut 

rindu kopsummu rindas, 

kas lieto krājumu PVN 

grupa, kas ir pārskata 

ieguldījumu veida. 

Atvieglo uzľēmuma 

atbilstību regulām 

Eiropas Savienības (ES). 
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Adrešu grāmata 

Microsoft Dynamics AX 2012, uzlabots adrešu grāmatas funkcionalitāti. Tagad jūs varat izveidot 
vairākas adrešu grāmatas, tā vietā, lai radītu virtuālos datu failus, un jūs varat kontrolēt piekļuvi 

adrešu grāmatas, piešķirot privilēģijas, balstoties uz grupas vai juridiskas personas. Turklāt 
cilvēkresursu nodaļa tagad var izveidot iesniedzēju ierakstus tieši no iesniedzēja veidlapu. 

Apskats 

Vienums Apraksts 

Pieprasīts Jā 

Iezīme jomās, uz kurām Parādi kreditoriem 

Debitori 

Personāla vadība 

Pārdošana un mārketings 

Sagāde un avoti 

Ieinteresēto personu Ieviešanas grupas dalībniekiem 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

 

Jauna funkcionalitāte 

Microsoft Dynamics AX 2012, var definēt neierobeţotu skaitu adrešu grāmatas un piešķirtu grupas 
vai juridiskas personas, tādējādi jūs varat kontrolēt, kas darbiniekiem ir piekļuve konkrētām adrešu 
grāmatas.  

Varat izvēlēties, vai īstenot politiku attiecībā uz konkrētām adrešu grāmata vai visās adrešu grāmatās 

ir juridiska persona, kas uzľēmumā. 

Cilvēkresursu iesniedzēju ierakstus var izveidot no iesniedzēja veidlapu un glabāti adrešu grāmatā. 

Salīdzinājums ar Dynamics AX 2009 

Globālajā adrešu grāmatā ir būtiski mainījies kopš Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft 
Dynamics AX 2012 iekļautas šādas izmaiľas: 

 Funkcionalitāte 

 Drošība 

 Kandidāta ieraksti 
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Funkcionalitāte 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Iestatiet informāciju 

spēkā stāšanās datumi.  

Datuma informācija 

paredzēta nosaukumus 

vai atrašanās vietu. 

Lietotāji var iestatīt 

spēkā stāšanās datumu 

diapazonu nosaukumi 

un atrašanās vietas un 

saziľas informāciju par 

piegādātājiem, 

darbiniekiem un 

darbības. 

Informācija tiek 

atjaunināta. 

Būt vairākas adrešu 

grāmatas. 

Tikai vienu adrešu 

grāmatas varētu 

izveidot vienu virtuālo 

uzľēmumu. 

Organizācija var 

izveidot vairākas adrešu 

grāmatas kopējās puses 

ierakstu glabāšanai 

vienā un tajā pašā 

vietā. 

Personu uzskaiti var 

organizēt pēc ieraksta 

tipa un konkrētu 

personu ierakstus 

var būt pieejama tikai 

īpašas darba grupas vai 

juridiskas personas. 

Sinhronizēšana ar 

Microsoft® Outlook®. 

Tikai minimālu adreses 

informācija tika 

sinhronizēts. 

Kontaktpersonu 

sinhronizācija ar 

Microsoft Outlook tiek 

uzlabots un vairākas 

adreses nolūkā var 

noteikt vairākas 

adreses. 

Puses var ierakstos 

adrešu ieraksti, ko 

izmanto puses vairāk 

nekā viena iemesla dēļ. 

 

Drošība 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 

svarīgi? 

Aizsargāt personas 

datus saskaľā ar 

lietotāja lomām. 

Drošības informāciju 

balstījās uz tiem 

uzľēmumiem, kas 

lietotājam ir piekļuve. 

Piešķir atļaujas adrešu 

grāmatas pamatā ir 

lietotāju grupas vai 

juridiskas personas. 

Drošības iestatījumi 

adrešu grāmata atļaujas 

ir vairāk specializētas 

un ciešāk.  

Importēt adrešu 

atsauces datus.  

Tabulas importēšana 

tika izmantots, lai 

importētu adrese, 

uzziľu dati. 

Dati tiek pārbaudīti, tad, 

kad tie tiek ievadīti un 

lietotāji var iestatīt 

noklusējuma adreses, 

pamatojoties uz 

apkārtējo reģionu 

pasta indeksus. 

Dati tiek pārbaudīti, 

kad ir ievadīta un var 

izmantot, lai iestatītu 

noklusējuma adresēm. 
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Kandidāta ieraksti 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Izveidojiet ierakstus 

par jaunu pieteikumu 

esošajiem kandidātiem 

un esošajiem 

darbiniekiem.  

Netiek atbalstīts  Lietotāji var ievadīt 

pieteikumu un 

iesniedzēju jauno 

informāciju, un var 

modificēt esošos 

iesniedzējs un esošo 

darbinieku ierakstus. 

Pieteikumu apstrādes ir 

jāpilnveido. 

Izveidot esošā 

iesniedzēja pieteikumu.  

Pieteikumi tika saistīta 

ar pieteikuma 

iesniedzējiem, 

darbinieki un kontakti. 

Programmas ir saistītas 

tikai ar pieteikuma 

iesniedzējiem, un 

iesniedzēju ierakstus 

var izveidot tieši no 

iesniedzēja veidlapu. 

Veidojot pieteikumus 

jāracionalizē. 

Iesniedzējs ieraksta 

izveidošana, izmantojot 

informāciju no esošās 

adrešu kataloga 

ierakstu.  

Iesniedzējs informāciju 

tikai ievadīt manuāli. 

Kandidāta ieraksti var 

izveidot esošu ierakstu 

adrešu grāmatu grupa.  

Manuālas datu ievades 

samazinās pieteikumu 

iesniedzējiem, kura 

informācija jau ir 

saglabāts adrešu 

grāmatā. 

 

Papildinformācija 

Papildinformāciju par adrešu grāmatas ietvaros, skatiet nosaukumu whitepaper īstenošanas adrešu 
grāmatas ietvaros lietojumprogrammām. Microsoft Dynamics AX 2012. 
  

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

Microsoft Dynamics AX 2012, jaunie produkti var tikt definēti un atbrīvo atsevišķus uzľēmumus. Arī 
preces tagad vienmēr balstās uz raţojuma definīcija. Microsoft Dynamics AX 2009 vienumus varētu 

izveidot, neizmantojot formālā definīcijas procesu.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Pieprasīts Nepieciešams, nosacīti. Ja šo funkciju lietojat 
iepriekšējo versiju Microsoft Dynamics AX, nav 

veiktas būtiskas izmaiľas, un šis jautājums ir 
jāpārskata. 

Iezīme jomās, uz kurām  Krājuma vadība  

 Preču informācijas pārvaldība 

Ieinteresēto personu Biznesa lēmumu pieľēmēji 

Tehniskās lēmējpersonas 

Ieviešanas grupas dalībniekiem 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

 

Jauna funkcionalitāte 

Produkta definīcija līmenī tiek pievienots kā obligāta krājuma veidošanas procesu, un visi krājumi ir 
saistīti ar raţojuma definīcija.  

Īpaši apsvērumi 

Preces ir balstīti uz produktu definīcijas, tāpēc produktu definīcijas tiek pieprasīta visiem vienumiem 
Microsoft Dynamics AX 2012. gadā. 

Salīdzinājums ar Dynamics AX 2009 

Inventarizācijas procesā ir ievērojami mainījies kopš Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft 
Dynamics AX 2012 iekļautas šādas izmaiľas: 

 Produktus un preces varianti 

 Produkta izlaišanas 

 Preces pārrēķini 

 Jaunu krājumu dimensiju grupu sadalījums 
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Produktus un preces varianti 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Izveidotu un uzturētu 

definīcijas attiecībā uz 

produktu un produktu 

kopīgu uzľēmumu 

līmenī nosaka 

vispārējās definīcijas. 

Nav pieejama, jo preces 

definīcijas tika izveidota 

tieši tabulā Prece. 

Krājumus vienmēr 

balstās uz produktu 

definīcijas un produktu 

definīcijas var tikt 

kopīgoti vairāku 

uzľēmumu.  

Radot produktus ir 

centralizēta, un tiek 

parādīti visi produkti 

un preces variantus, 

kas ir pieejami visā 

organizācijā.  

Radīt produkta 

variantus, pamatojoties 

uz produkta meistari. 

Pieejamas kā krājuma 

dimensiju kombinācijas, 

tomēr ir grūti 

administrēt, kas 

juridiskām personām 

piekļūt kuru variantu. 

Jaunus vienumus var 

veidot kā produkta 

variantiem, kas ir 

balstīti uz saistītā 

produkta dimensiju 

iestatīšana. 

Pārskatu sniedz 

produkta variantiem, 

kas tirgo. 

Konfigurēt, izmantojot 

produkta konfigurācijas 

tehnoloģijas preces 

variantus. 

Pieejams, bet 

neietver tehnoloģiju 

konfigurācijas opcijas. 

Produktu definīcijas 

ietver informāciju par 

to, kad un kādā veidā 

tiek konfigurēti 

variantus.  

Lietotājs var kontrolēt 

konfigurācijas 

stratēģijas elementu 

ar raţojuma definīcija. 

Standartizēt, izmantojot 

produkta definīcija 

veidnes vienumus. 

Nav pieejams  Produkta definīcija 

ierakstu var saglabāt 

kā veidni. 

Produkta definīcija 

veidni var izmantot, lai 

palīdzētu standartizēt 

vienumus. 

 

Produkta izlaišanas 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Koplietot kompānijas 

produktu definīcijas. 

Nav pieejams Produktu definīcijas var 

atļaut izmantot vairākus 

uzľēmumus. 

Produkta krātuve var 

centralizēti kontrolēt. 

Saglabāt atvērtu 

produktu laidieniem. 

Nav pieejams  Atbrīvot var atkārtot 

pēc kļūdas ir labotas vai 

produkta izlaišanas var 

atlikt. 

Atbrīvošanas procesu 

un produktu laidieniem 

grafiks var kontrolēt. 

 

Preces pārrēķini 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Tulkot produktu 

nosaukumi un 

informācija. 

Tika tulkots tikai 

produktu aprakstiem. 

Produktu nosaukumus, 

produkta varianta 

nosaukumus un 

raţojuma definīciju 

apraksts atribūtiem 

tiek parādīti uz klienta 

rēķina. 

Uzľemti ir labāka 

izpratne par faktisko 

produktu definīciju. 
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Jaunu krājumu dimensiju grupu sadalījums 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Uzstādīt atsevišķu 

produktu uzglabāšanas 

un uzskaites dimensijas 

grupas. 

Krājumi bija saistīti 

ar vienu krājumu 

dimensiju grupā, kur 

tika izveidotas visas trīs 

tipu dimensijām.  

Krājumu dimensijas 

krājumu iestatīšanu ir 

elastīga un ietver 

atsevišķu šādu 

specifikāciju: 

 Izstrādājuma 

izmēri krājuma 

raksturlielumiem, 

kas saistīti ar 

raţojuma definīcija 

 Glabāšanas un 

uzskaites atrašanās 

vietai specifisku 

iestatījumu, kas ir 

saistīta ar fiziskās 

apstrādes 

uzľēmumos 

krājumu dimensijas. 

Glabāšanas un 

uzskaites dimensiju 

grupas iestatīšanas var 

būt centralizēta vai 

decentralizēta.  

 

Papildinformācija 

Plašāku informāciju par krājuma preču datus, seethe balto grāmatu ar nosaukumu īstenošanas 
krājuma preču datu vadības sistēmu Microsoft Dynamics AX lietojumprogrammu 2012.  

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

Darbinieki ir tagad tāda darba ľēmēja. Darba ľēmējs var būt persona, kura ir vai nu līgumslēdzējs, 
vai darbinieks. Vairākām tabulām visā Microsoft Dynamics AX 2012 ir pārdēvēta vai mainīt, lai 

atspoguļotu šīs izmaiľas šajā konceptuālajā modelī.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Pieprasīts Nepieciešams, nosacīti. Ja šo funkciju lietojat 
iepriekšējo versiju Microsoft Dynamics AX, nav 

veiktas būtiskas izmaiľas, un šis jautājums ir 
jāpārskata. 

Iezīme jomās, uz kurām Personāla vadība 

Ieinteresēto personu Biznesa lēmumu pieľēmēji 

Tehniskās lēmējpersonas 

Ieviešanas grupas dalībniekiem 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

 

Jauna funkcionalitāte 

Uzlabota spēkā modeļiem ir pievienoti pēdējo dziesmu, pašreizējo un nākotnes darījumiem, kas 

attiecas uz darba ierakstu. Varat arī īrēt, pārsūtīt, un pārtraukt darba ľēmējiem būtu vieglāk tagad. 

Tas ir vieglāk pārvietot darba ľēmēja nodarbinātības ierakstus no vienas juridiskas vienības uz citu, 

un tas ir vieglāk izsekot darba ľēmēja nodarbinātības vēsture. 

Īpaši apsvērumi 

Darbiniekiem un darbuzľēmējiem, tagad ir koplietošanas vienībām. Darba tabulas (HcmWorker) vairs 
nav piešķirti konkrētiem datu apgabala ID. Darba ieraksts (HcmEmployment) var izmantot, lai darba 

ľēmējam piešķirt vairākas juridiskas personas. XDS drošības politiku var izmantot arī, lai imitētu 
darba ľēmēju datu ierobeţošana juridiskā vienība. 

Jāľem vērā arī šādu informāciju: 

 Drošības lomas var izmantot, lai sniegtu pašapkalpošanās iespējas darba ľēmējiem, 

izmantojot Web vietu uzľēmuma portāls.  

 Tagad nodarbinātības statusu iegūst darba ľēmēja statusu. 

 Resursi vairs nav daļa no tabulas Darbinieks. 

 Kompetence ir saistīta ar personu, nevis ar virtuālo tīklu. Arī kompetences ir kopīgi visām 
juridiskajām personām. 

 Iespēju dzēst personīgo informāciju darbinieks vednī ir noľemta. 

 Joprojām var piešķirt kompensāciju un kavējumu funkcionalitāti datu apgabala ID. Tādēļ 
kavējumu un kompensāciju funkcionalitāte ir ietverts caur juridisku personu kontekstā. Ja 
maināt informāciju par darba ľēmēja kavējumu un kompensāciju, ir jāpiesakās juridiskajai 
personai, kuru vēlaties reģistrēt kavējumu un kompensācijas ierakstus. 
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Salīdzinājums ar Dynamics AX 2009 

Šī funkcija ievērojami mainījusies kopš Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 
iekļautas šādas izmaiľas: 

 Personāla vadība 

 Paraksta iestādes 

 Krājumi 

Personāla vadība 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Darbā pretendentiem kā 

darba ľēmēji. 

Vairākus soļus bija 

nepieciešamas, lai 

pabeigtu darbā procesā. 

Mazāk manuālo soļi ir 

nepieciešami, lai darbā 

kandidātu. 

Jūs varat būt 

pārliecināts, ka 

jaunas izīrē ir pareizi 

onboarded savā 

organizācijā. 

Izbeigt darbinieka 

nodarbinātību. 

Vairāki soļi bija 

nepieciešamas, lai 

pabeigtu procesu 

izbeigšanu. 

Mazāk manuālās 

darbības tiek prasīts 

izbeigt darbinieka 

nodarbinātību. 

Var būt mazāk 

kļūdu uzrādīšanas, 

kompensāciju un algu 

pēc darbinieka darba 

attiecību pārtraukšanas. 

Skatiet darbinieka 

vēsture. 

Netiek atbalstīts Lietotāji var izsekot 

pagātni, pašreizējām un 

nākotnes darījumiem, 

kas saistīti ar darba 

ľēmēja nodarbinātības 

vēsture. 

Visaptverošu vēsturisku 

ierakstu par darbinieka 

darba vēsture tiek 

parādīts. 

Darba ľēmējs pārsūtītu 

uz jauno atrašanās 

vietu. 

Vairāki soļi bija 

nepieciešamas, lai 

pabeigtu pārsūtīšanas 

procesu. 

Procesu nodot darba 

ľēmējiem no vienas 

vietas uz citu ir 

jāpilnveido un 

pārsūtīšanas vēsturi 

ir ierakstīts. 

Jūs varat būt 

pārliecināts, ka 

darba ľēmējiem ir 

pareizi pārvietot un 

iznomājot vadītājiem 

ir informāciju, kas 

vajadzīga, lai pārvaldītu 

šo pārejas procesu 

darbību. 

Darba ľēmēja 

nodarbinātības pārvietot 

no vienas juridiskas 

vienības uz citu. 

Lai pārvietotu 

darbinieku no vienas 

juridiskas vienības kādai 

citai juridiskai personai 

bija nepieciešamas 

vairākas darbības. 

Mazāk manuālo soļi 

ir nepieciešami, lai 

pārvietotu darbinieku 

no vienas juridiskas 

vienības kādai citai 

juridiskai personai. 

Šis process ir vairāk 

intuitīva un mazāk roku 

darbs nepieciešams, lai 

pārvietotu darbinieka 

darba ieraksts no viena 

juridiska persona kādai 

citai juridiskai personai. 

Skatīt cilvēku resursu 

pārskati, kuros ir 

informācija no vairākām 

juridiskām personām. 

Netiek atbalstīts Jūs varat apskatīt 

cilvēku resursu pārskati, 

kuros ir informācija no 

vairākām juridiskām 

personām. 

Nav nepieciešams 

pieteikties uz daţādu 

juridiska persona var 

skatīt pārskatus, ka 

juridiska persona. 
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Paraksta iestādes 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Izdevumu iestādei 

piešķirt darbiniekiem 

uzľēmuma izdevumus 

un dotāciju 

apstiprinātājas iestādes 

vadītāji apstiprina 

uzľēmuma izdevumus. 

Pamata atbalstu 

sniedza izdevumu un 

apstiprināšanas limitus. 

Ir pievienoti papildu 

konfigurācijas un 

administrēšanas 

iespējas. 

Uzľēmumi var ieviest 

uzľēmuma izdevumus 

un apstiprināšanas 

limitus vairāk 

granulveida līmenī. 

Iesniegt 

pašapkalpošanās 

pieprasījumus izdevumu 

un apstiprināšanas 

limitus. 

Netiek atbalstīts Darbinieki var pieprasīt 

parakstīšanas termiľš 

uzľēmējdarbības 

izdevumi, un vadītāji 

var pieprasīt 

apstiprinājumu robeţa 

pa employee portal.  

Pieprasīšanai un 

apstiprina izdevumu un 

apstiprināšanas limitus, 

lietojot darbplūsmas 

procesu ir automatizēta 

un vienkāršoti. 

Papildinformācija 

Var atrast plašāku informāciju par darbinieku un cilvēkresursu ietvaros Baltajā grāmatā ar nosaukumu 

īstenot un atjaunināt cilvēkresursu sistēmu Microsoft Dynamics AX lietojumprogrammu 2012.  

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

Microsoft Dynamics AX 2012 ievieš politikai noteikšanas kārtības noteikumus moduļus, lai palīdzētu 
uzľēmumu rašanos. Sistēma nodrošina vienota parauga un bagātīgu līdzekļu kopu, ko lietotāji var 

izmantot ieviest vienkāršus noteikumus, vai lai novērtētu un darboties vairāki atšķirīgi noteikumi, 
sareţģītas organizācijas hierarhijai. Var izveidot politikas noteikumu darbības plūsmas kontroli un 
ieviest uzľēmējdarbības noteikumus šādās jomās: 

 Audits 

 Ceļošana un izdevumi 

 Parakstīšanās ierobeţojumi 

 Pirkšana 

 Kreditora rēķins  

Politikas ietvaros ir paplašināms, ko izmanto trešās puses izstrādātājiem Microsoft Dynamics AX.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Pieprasīts Izvēles 

Iezīme jomās, uz kurām Visas 

Ieinteresēto personu Biznesa lēmumu pieľēmēji 

Tehniskās lēmējpersonas 

Ieviešanas grupas dalībniekiem 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

 

Jauna funkcionalitāte 

Politikas pamats ir jauns Microsoft Dynamics AX 2012. gadā. 

Salīdzinājums ar Dynamics AX 2009 

Biznesa darbības līmeľa noteikumu izpildi ir ievērojami paplašināts kopš Microsoft Dynamics AX 2009.  
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Biznesa kārtulu izveide un izpilde 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Izveidot ierobeţojumus Netiek atbalstīts Administratori var 

izveidot politiku īstenot 

uzľēmējdarbības 

noteikumiem, 

piemēram, izdevumu 

limiti un iegādes 

politiku. 

Ļauj palielināt biznesa 

vadības un uzľēmuma 

politikas ieviešanu. 

Politiku pārvaldība Netiek atbalstīts Administratori var 

mainīt politiku, lai 

atspoguļotu uzľēmuma 

mainīgajām vajadzībām. 

Nodrošina elastību 

biznesa darījumu 

pārvaldības procesā. 

Izveidot pielāgotas 

politikas un noteikumu 

tipiem 

Netiek atbalstīts Izstrādātāji var izveidot 

pielāgotas politikas un 

noteikumu veidu.  

Nodrošina papildu 

pielāgošanu biznesa 

vajadzībām. 

 

Papildinformācija 

Plašāku informāciju par politikas struktūru skatiet whitepaper izmantojot politikas sistēmu 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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Starpuzņēmumu darba grafika ierakstu projektos 

(Microsoft Dynamics AX 2012 iezīme Pack) 

Microsoft Dynamics AX 2012 iezīme Pack, organizācija var atļaut darba ľēmējs vienā no tās juridiskās 

personas iesaistīties projektu, kas pārvalda daţādas juridiskas vienības, nepieprasot darba ľēmējam 

pāriet uzľēmuma datu kopas par nostrādātajām stundām. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Pieprasīts Nē 

Iezīme jomās, uz kurām Projektu vadība un uzskaite 

Personāla vadība 

Mājas (tabeles) 

Ieinteresēto personu Biznesa lēmumu pieľēmēji 

Tehniskās lēmējpersonas 

Ieviešanas grupas dalībniekiem 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

Jauna funkcionalitāte 

Pēc tam, kad ir instalēts līdzeklis pakotne Microsoft Dynamics AX 2012, juridiska persona var veikt 

šādas darbības: 

 Iespējotu funkcionalitāti starpuzľēmumu tabeles par projekta vadības un uzskaites 

parametri form. 

 Norādīt stundu cenām, ko juridiska persona maksājumu saistītās juridiskās personas 
aizdevuma darba ľēmējiem transfertcenu-stundu form. 

 Iestatīt stundu cenām, kuram juridiskajai personai, kas jāmaksā klientiem par aizľēmuma 

ľēmēju reizi pārdošanas cena – stunda form. 

 Pievienot darba ľēmējiem no citām juridiskajām personām tās apstiprināšanas iestatījums 
formā darbinieka/projekta apstiprināšanas grupas formu un darbinieka/kategorijas 
pārbaudes grupu form. 

Starpuzľēmumu darba laika uzskaites līdzekļa iespējošanas pievieno šādu funkcionalitāti: 

 Aizdevuma ľēmēju var iesniegt darba grafika stundas projekta darbu veikšanai juridisku 
personu, kas aizľemas to.  

 Projektu vadītāji var pārskatīt un apstiprināt tabeles iesniegumus no aizľemto darbinieku. 
Loaning juridiska persona var izsekot summas, kas pienākas no aizľēmuma tiesību subjekta. 

Turklāt starpuzľēmumu kontrolsaraksta funkciju pievieno šādas divas jaunas grāmatošanas tipus: 

 Starpuzľēmumu ieľēmumi — kontam, kas atlasīts ieraksta starpuzľēmumu ieľēmumus 
izmanto loaning juridiskā vienība, lai ierakstītu ieľēmumi, kas rodas no aizdevu resursu 
aizľemšanās juridiskai personai. 

 Starpuzľēmumu izmaksas — kontam, kas atlasīts starpuzľēmumu izmaksas ierakstu izmanto 

loaning juridiska persona ierakstīt juridiskajai personai, kas aizdeva resursu patiesās 
izmaksas.  
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Īpaši apsvērumi 

Loaning juridiska persona nevar izveidot rēķinu par aizľēmumu juridiskajai personai, maksājama 
procesā regulārus pārskatus nosūta reizē. (Šajā gadījumā aizľemšanās tiesību subjekta konta 
notiek tāpat _ kā jebkurš cits piegādātājs). Tā vietā, termiľš-līdz un kuram pienācis atmaksas 

termiľš-no summas, kas tiek ierakstīti Virsgrāmatas kontus. No šīs informācijas, aizľēmumu 

juridiskajai personai var noteikt cik jāmaksā loaning juridiska persona. Pēc loaning juridiskajai 
personai, kas atrisina šos maksājumus pret grāmatas ieraksti, loaning juridiskajai personai var 
noteikt laiku, kad ir samaksāts. 

Ar starpuzľēmumu tabeles līdzeklis programmā Microsoft Dynamics AX 2012 funkciju pakotnē 
no Web vietas ieviešanu, tabeles grāmatošanas veic grāmatvedības sistēma, kas ieviesa Microsoft 
Dynamics AX 2012. gadā. Rezultātā stundu ţurnāliem vairs neizmanto, lai apkopotu subledger 

ieraksti, kā arī jebkuru turpmāku projekta darbības, kas saistītas ar darba laika uzskaites 
dokumenta aizpildīšanā. Papildus noklusējuma grāmatošanas līmeni atribūtu, kas bija noteikta 
projekta vadības un grāmatvedības ir novecojusi. Pielāgotus risinājumus, kas ir būvētas pēc 
darba laika uzskaites funkcionalitāti Microsoft Dynamics AX 2012. gadā ir jāatjaunina Microsoft 

Dynamics AX 2012 funkciju pakotnē no Web vietas, lai ľemtu vērā šīs izmaiľas, pat tad, ja jūs 
neplāno sviras tabeles starpuzľēmumu funkciju. 

Salīdzinājums ar Dynamics AX 2009 

Kontrolsaraksta starpuzľēmumu funkcionalitāte ir jauns Microsoft Dynamics AX 2012 un izmaiľas: 

 Pārsūtīt stundu cenas un pārdošanas cenas 

 Apstiprināšanas grupas 

 Darba grafika iesniegšana un apstiprināšana 

 Ieľēmumu un izmaksu reģistrēšana 

Stundu nodošanu un pārdošanas cenas 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir svarīgi? 

Norādīt stundu cenām 

attiecībā uz darba 

ľēmējiem, kuri tiek 

aizdots saistītu juridisku 

personu. 

Nav pieejams. Projekta vadības un 

grāmatvedības atbalsta 

stundas pārsūtīšanas 

procesu. Tā glabā 

transfertcenas darba 

ľēmējiem, kas strādā 

pie projektiem, kas 

vada saistītās juridiskās 

vienības. Var izveidot 

iekšējās cenas jebkādu 

kombināciju no spēkā 

stāšanās dienas, darba 

ľēmējs, projektam, 

kategorijai un 

aizľēmumu juridiska 

persona. 

Aizľēmumu juridiskajām 

personām pienācīgu 

summu izmaksā stundas 

projekts sekmēja darba 

ľēmējs no citai juridiskai 

personai.  

Norādīt avotus darba 

ľēmējiem, kas ir piešķirti 

ar klientu projektu 

stundas pārdošanas 

cenas. 

Nav pieejams. Stundu pārdošanas 

cenas var piešķirt savu 

darbinieku un ar to 

saistītās juridiskās 

personas. 

Juridiska vienība 

Microsoft Dynamics AX 

ierakstus var norādīt 

pārdošanas cenu 

aizľemtiem 

strādājošajiem. 
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Apstiprināšanas grupas 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir svarīgi? 

Kontrolēt, kādi projekti 

un kategorijas var saistīt 

ar darba ľēmēju. 

Darbības nevar ievadīt 

stundu ţurnāliem 

projektus un kategorijas, 

kas nav validēts darba 

ľēmējs. Stundu darbības 

var ievadīt tikai projektu 

darba ľēmējam ir 

juridiska persona. 

Darbinieku var ievadīt 

stundas darba laika 

uzskaites dokumenta 

aizpildīšanā, ne tikai 

ţurnālos, bet arī 

projektus un kategorijas, 

ka tie ir pārbaudīti. 

Darba ľēmējiem, kas ir 

aizgūts no citai juridiskai 

personai var pievienot 

validācijas grupas 

juridisko vienību 

ierakstiem. 

Darba ľēmēju var atlasīt 

projektus, kas pārvalda 

savā un citām 

juridiskajām personām, 

kuras tās ir 

apstiprinājušas darbam. 

Darba grafika iesniegšana un apstiprināšana 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir svarīgi? 

Darbinieki var iesniegt 

laika grafikus un 

projektu vadītāji var 

pārskatīt un apstiprināt-

darba laika uzskaitei, 

vienreizējām  

Nav pieejams. Darbinieki var iesniegt 

stundas par projekta 

darbu savas juridiskās 

un darbu, kas veikts 

juridiskās personas, 

kas viľus ir aizľemti. 

Projektu vadītāji var 

pārskatīt tabeles 

iesniegumi savas 

juridiskās darba ľēmēju 

un darbinieku darbu viľi 

ir aizgūts no saistītās 

juridiskās vienības. 

Darba ľēmējam, kurš ir 

nodarbināts pie viena 

juridiska persona var 

ievadīt darba grafika 

stundas darbu projektos 

ar citu juridisko personu, 

kas bez nodarbināto ar 

juridisku personu, kas 

vada projektu. Projektu 

vadītāji nav pieteikties 

vairākas datu failu 

sistēmā Microsoft 

Dynamics AX iesniegt un 

pārskatīt darba grafika 

stundas starpuzľēmumu 

projekta darbu. 

Ieraksta ieņēmumi un izmaksas 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir svarīgi? 

Jānorāda konts, kurā 

reģistrē ieľēmumus, kas 

rodas aizdevu darbinieku 

kādai citai juridiskai 

personai. 

Nav pieejams. Jaunu grāmatošanas 

tipu starpuzņēmumu 

ieņēmumi ir pieejams 

projektu grupas formu. 

Loaning juridiskai 

personai varētu viegli 

sekot līdzi ienākumus, 

ko tā saľem no aizdevu 

darbinieks projektā, citai 

juridiskai personai. 

Jānorāda konts, 

kurā reģistrē patiesās 

izmaksas, izriet no 

aizdevu darbinieku kādai 

citai juridiskai personai. 

Nav pieejams. Jaunu grāmatošanas 

tipu starpuzņēmumu 

izmaksas ir pieejams 

projektu grupas formu. 

Loaning juridiskai 

personai varētu izsekot 

izmaksas, kuras tai 

radušās, aizdevu 

darbinieks projektā, 

citai juridiskai personai. 
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Mazumtirdzniecības modulis (Microsoft Dynamics AX 2012 

iezīme Pack) 

Microsoft Dynamics AX 2012 līdzekli Pakotne ietver mazumtirdzniecības modulis, kas pievieno papildu 

līdzekļus un iezīme atjauninājumi Microsoft Dynamics AX mazumtirdzniecības 2009. Ar šo atbrīvošanu 

mazumtirdzniecības tagad pilnībā iestrādā Dynamics AX 2012. Mazumtirdzniecības tirgum raksturīgo 
vairākus papildinājumus mazumtirdzniecības līdzekļi ir iekļauti arī Microsoft Dynamics AX 2012 
funkciju pakotnē no Web vietas. 

Apskats 

Vienums Apraksts 
Pieprasīts Nē 

Iezīme jomās, uz kurām Mazumtirdzniecības modulis 

Ieinteresēto personu Biznesa lēmumu pieľēmēji 

Tehniskās lēmējpersonas 

Ieviešanas grupas dalībniekiem 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

 

Salīdzinot ar Microsoft Dynamics AX Retail 2009 

Mazumtirdzniecības modulis ir ievērojami mainījies kopš Microsoft Dynamics AX Retail 2009. Tabulā 
piedāvājam informāciju par šīm izmaiľām. 

Mazumtirdzniecības modulis 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Mazumtirdzniecības 

produktu kategorijās 

Kategoriju vadība 

ir ierobeţots vienotu 

un četru pakāpju 

hierarhiju, kas tika 

izmantota visiem 

produktiem un 

tirdzniecības 

veicināšanas. Īpašas 

grupas var izmantot, 

lai turpmāk noteikt 

produktu veicināšanas 

pasākumiem vai īpašām 

vajadzībām, bet nav 

papildu hierarhijas 

atbalstīja. 

Tagad 

mazumtirdzniecības 

produktiem var 

klasificēt pa kategoriju 

vadības līdzeklis 

Microsoft 

Dynamics AX 2012. 

gadā. Produktu var 

kategorizēt, izmantojot 

nlevel dziļi kategoriju 

hierarhija. Īpašos 

apstākļos tiek 

atbalstītas vairākas 

kategorijas hierarhijas. 

Piemēram, atsevišķu 

kategoriju hierarhija, 

vadītājs var izveidot 

īpašu cenu akcijas, kas 

ir laika ziľā ierobeţota. 

Varat efektīvāk noteikt 

mazumtirdzniecības 

produktiem. Piemēram, 

var izveidot vienu 

galveno kategoriju 

hierarhija 

mazumtirdzniecības 

produktiem un vienu 

vai vairākām papildu 

kategorijas hierarhijas 

produktu veicināšanas 

piegādātāju produktiem, 

un tā tālāk.  

Atribūti, kas tiek 

piešķirtas kategorijas 

līmenī, var piemērot 

visus produktus šajā 

kategorijā. 

Pamatkategorija 

piešķirtās vērtības 

tiktu pārmantota 

bērnu kategorijā. 
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Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Preču sortiments Grupēt vienumus kopā 

un piešķirt tos uz 

veikalu vai veikalu 

grupā. 

Produktu kategorijas 

hierarhijas un 

uzľēmuma hierarhijas 

uzlabojumus var 

izmantot, lai efektīvāk 

veidot un uzturēt 

sortiments. Statusu un 

spēkā stāšanās datumu 

tika pievienotas. Uz 

regulāri atjauninātu 

informāciju par 

izmaiľām, kas veiktas 

ar sortimenta pievienoja 

jaunu pakešuzdevumu. 

Ar šiem uzlabojumiem, 

var centralizēti 

pārvaldīt visus 

mazumtirdzniecības 

produktiem starp 

juridiskām personām. 

Jūs variet:  

 Efektīvi grupas 

veikalos un kanāli, 

kas sortimenti tiek 

piešķirti, izmantojot 

organizācijas 

modeli. 

 Izveidot vairākus 

sortimenti, 

izmantojot 

kategorijas 

hierarhijas.  

 Neiekļaut produktu 

sortimentu. 

Mazumtirdzniecības 

kanāls 

Pastāvēja tikai 

mazumtirdzniecības 

veikalu koncepcija. 

Mazumtirdzniecībā ir 

ķieģeļu un javas 

veikalā, tiešsaistes 

veikalu un 

tiešsaistes tirgū. 

Mazumtirdzniecības 

kanāliem ir vienības 

darbības paveids. 

Organizācijas hierarhija 

izmantot modelis 

veikalu attiecības un 

mazumtirdzniecības 

kanāliem. 

Cenu grupas Piešķirt konkrētu 

veikalu cenu veikala 

izplatīšanas vietā 

piešķirot tieši 

tirdzniecības līgumu. 

Cenas veikalos tiek 

darīts, izmantojot cenu 

grupas. Tirdzniecības 

līgumus, tiek 

konfigurēti, izmantojot 

cenu grupas. 

Mazumtirdzniecības 

POS sistēmas Microsoft 

Dynamics AX izmanto 

tirdzniecības līgumus 

un cenu grupas, kas 

piešķirtas tirdzniecības 

līgumus, lai noteiktu 

bāzes cena par 

produktu. 

Cenu grupas pieļautu 

lielāku elastīgumu, 

iestatot preču cenas. 

Var konfigurēt vairākās 

grupās cenu, lai 

apmierinātu jūsu 

daţādu produktu 

mazumtirdzniecības 

kanāliem un pēc tam 

piešķirt vienai vai 

vairākām grupām 

cenas jūsu veikalos. 
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Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Periodiskās atlaides Periodiski atlaides bija 

kopu, kuras pamatā ir 

prioritāte, kas tika 

izveidota atlaides. 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

iezīme Pack ir iekļauti 

šādi uzlabojumi:  

 Vienlaicīguma 

kārtulas, lai veiktu 

vairākas atlaides.  

 Iespēja definēt 

periodisku atlaides 

pēc kategorijas, 

produkta vai 

produkta varianta.  

 Atbalsta atlaiţu 

kodi (kuponu), 

izmantojot 

tiešsaistes 

veicināšanas 

kampaľās. 

Mazumtirdzniecības 

POS tagad var pielietot 

atlaides, pamatojoties 

uz vienlaicīguma 

noteikumus, ja vairākas 

atlaides, kas attiecas uz 

produkta. Vienlaicīguma 

noteikumi pamatojas uz 

raţojumu kategoriju, 

ja atlaides ir noteiktas 

kategorijas līmenī, 

vai, piemērojot 

atlaides kods. 

Debitoru pasūtījumi Nebija nekādu klientu 

pasūtījumus. 

Atbalsta divu veidu 

klientu pasūtījumus: 

piedāvājums un 

pārdošanas pasūtījums. 

Klientu pasūtījumu 

nodrošina šādos 

gadījumos: 

 Izveidot pasūtījumu 

veikalā ir 

palielinājies 

veikalā. 

 Izveidot 

pasūtījumu veikalā 

ir palielinājies uz 

citu veikalu. 

 Izveidot pasūtījumu 

veikalā, kas 

jānosūta 

debitoram. 

 Izveidot pasūtījumu 

tiešsaistē un 

uzľemt pasūtījuma 

veikalā. 

 Uzsākt un pabeigt 

izdošanas un POS 

mazumtirdzniecības 

iepakojuma 

darbplūsmas. 

 Procesu secībā 

atgrieţ vai 

atcelšanas 

mazumtirdzniecības 

POS. 

 

Papildinformācija 

Detalizētu informāciju par mazumtirdzniecības līdzekļus, kas ir jauno vai mainīto Microsoft 
Dynamics AX 2012 iezīme Pack skatiet kas jauns dokuments pie Microsoft lejupielādes centra. 

 
 

  

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=6cc7aad4-70d2-4569-9475-6f2ff952f9d0
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Servera palīdzību 

Tā kā iepriekšējās versijas Microsoft Dynamics AX nodrošina katra klienta datorā saglabātie 
faili palīdzībā, palīdzības sistēmu Microsoft Dynamics AX 2012. gadā ir klienta-servera. Palīdzības 

sistēmas galvenā sastāvdaļa ir palīdzība servera, interneta informācijas pakalpojumi (IIS) virtuālo 
lietojumprogramma, kas darbojas jūsu tīklā. Servera palīdzības saglabā un pārvalda palīdzības faili, 
kas tiek piegādātas kopā ar produktu un rakstiskas Microsoft Dynamics AX ieviešanas pielāgotu 

palīdzības failus. Microsoft Dynamics AX 2012 ietilpst arī palīdzības skatītāju, kas ir pieejams caur 
Microsoft Dynamics AX klienta un rāda palīdzības tēmas. Jūs varat meklēt atrodas servera palīdzības 
dokumentāciju. Palīdzības skatītāja arī nodrošina piekļuvi papildu Microsoft Dynamics AX palīdzības 
izvietots uz World Wide Web.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Pieprasīts Jā 

Iezīme jomās, uz kurām  Arhitektūra 

 Klients 

 Instalēšana 

 Jaunināt 

Ieinteresēto personu Biznesa lēmumu pieľēmēji 

Tehniskās lēmējpersonas 

Ieviešanas grupas dalībniekiem 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

 

Jauna funkcionalitāte 

Palīdzības sistēmas arhitektūra nodrošina šādas priekšrocības:  

 Vieglāk custom tēmas var pievienot palīdzības sistēma. 

 Var iespējot ikvienam jūsu uzľēmumā, lai izveidotu palīdzības dokumentāciju. 

 Var viegli lietot un izplatīt dokumentācijas atjauninājumus no Microsoft, partnerim vai jebkuru 
citu izdevēju. 

 Varat izmantot meklēšanu, lai skatītu palīdzības dokumentācijā, kas atrodas tīklā vai 
internetā. 

Īpaši apsvērumi 

Servera palīdzības ir jāinstalē datorā, kurā darbojas interneta informācijas pakalpojumi (IIS). Kad 
Microsoft Dynamics AX klienta pieprasa palīdzības tēmu, pieprasījums tiek nosūtīts servera palīdzību. 
Servera palīdzības tēmu atrod un nosūta klientam, tā, lai to varētu parādīt, izmantojot palīdzības 

skatītāju klienta datorā.  

Lai aktivizētu pielāgojumu palīdzības dokumentācijā, pievienot mapi palīdzības serveri un uzdot 
rakstnieku, lai tur novietotu dokumentu failus. Rakstnieks, kurš publicē dokumentācijā jābūt drošības 
atļaujas, lai kopētu failus uz šo mapi. 
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Salīdzinājums ar Dynamics AX 2009 

Palīdzības sistēmā ir būtiski mainījies kopš Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 
iekļautas šādas izmaiľas: 

 Papildus servera palīdzību 

 Palīdzības dokumentāciju no vairākiem avotiem 

 Uzlabotās meklēšanas iespējas 

 Pielāgota palīdzības dokumentāciju 

Papildus servera palīdzību 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Izveidot palīdzības 

dokumentācijā, kas 

aizstāj vai papildina 

Microsoft nodrošina 

tēmas. 

Izmaiľas palīdzības 

tēmas bija iespējams, 

bet apgrūtinoša un 

nepieciešamo 

recompilation chm failu. 

Lietotājiem, sistēmas 

administratoriem un 

izstrādātāji var izveidot 

un publicēt faili, kas 

ietver pielāgotu 

palīdzības 

dokumentāciju. 

Varat izmantot HTML, 

vai MicrosoftWord 

dokumentus, lai 

izveidotu pielāgotu 

palīdzības 

dokumentāciju, kas 

atspoguļo uzľēmuma 

vajadzībām. 

Izplatītu atjauninājumus 

lietotājiem palīdzības 

dokumentāciju. 

Jums nācās instalēt 

atjauninātu chm failu 

katrā klienta datorā. 

Dokumentācijas 

atjauninājumi ir 

pieejami visu klientu 

datoros instalējot 

atjaunināšana serverī 

palīdzību vienā vietā. 

Var vieglāk 

pārvaldīt palīdzības 

dokumentāciju un 

nodrošina, lai katram 

klientam pieeju pašu 

dokumentāciju. 

Instalējiet servera 

palīdzības instalēšanu 

vai jaunināšanu no 

Microsoft Dynamics AX. 

Nav lietojams Palīdzība serveris ir 

jaunu galveno 

komponentu. 

Instalācijas process ir 

vienkāršots. 

 

Palīdzības dokumentāciju no vairākiem avotiem 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Skatiet palīdzības 

dokumentācijā, ko 

raţo vairāk nekā viena 

programma publisher. 

Pievienojot chm failu 

dokumentācija bija 

grūti, tāpēc palīdzības 

dokumentācijā bieţi 

atradās atsevišķās 

datnēs. 

Palīdzības skatītāja 

automātiski iegūst visi 

izdevēji dokumentāciju. 

Lietotāji var piekļūt 

visu dokumentāciju par 

tēmu, un dokumentācija 

automātiski ietver 

dokumentāciju no 

Microsoft, partneri, 

izstrādātājiem un 

rakstnieku organizācijā. 

Skatīt tīkla rīkoja 

palīdzības failus. 

Palīdzības tēmas tika 

iepakota chm failus, kas 

bija katrā klienta datorā 

jābūt instalētai. 

Palīdzības sistēma 

ir klienta-servera 

sistēmas, un tēmas 

ir izvietots uz servera 

iekšpusē jūsu tīklā. 

Ir vienkāršota 

izvietošana un 

uzturēšana palīdzības 

dokumentāciju. 

Piekļuve web-based 

palīdzību palīdzības 

skatītāja. 

Kaut arī saites chm 

failu nevarēja izgūt 

web based help, jūs 

nevarēja izmantot 

meklēšanas iekļaut 

saturu no interneta. 

Palīdzības skatītāja 

saites ar tīmekļa 

palīdzību, un to var 

izmantot, lai meklētu 

saturu internetā. 

Palīdzība var būt 

specializētās vai 

atjauninātu 

dokumentāciju 

no tīkla web. 
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Uzlabotās meklēšanas iespējas 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Palīdzības tēmas, 

lai uzlabotu tēmu 

atklājamību pievienot 

atslēgvārdus. 

Nebija iespējams, 

bet nepieciešams 

recompilation chm 

failu izmaiľas 

Meklēšanas serverī 

palīdzību darbina 

Windows meklēšanas 

pakalpojums, kas 

nodrošina pielāgojamu 

atslēgvārdu meklēšanu 

un pilna teksta 

meklēšanu. 

Meklēšanas rezultātos ir 

precīzāka, informatīvo 

un atgādina web 

meklētājprogrammas 

rezultātus. 

Skatīt bagāts 

meklēšanas rezultātus. 

Meklēšanas rezultāti no 

chm failu sarakstu 

virsraksti bija bez 

kopsavilkumus. 

Meklēšanas rezultāti 

satur tēmu virsraksti, 

tēmu kopsavilkumu un 

saites uz papildu avotus 

palīdzības 

dokumentāciju.  

Var ātri atrast 

informāciju 

dokumentācijā, 

kas attiecas uz 

jūsu meklēšanas 

pieprasījumu. Turklāt 

ievadītie meklējamie 

tiek automātiski nodoti 

gar pārvietojot web 

meklēšanas. 

Izmantojiet meklēšanu 

no Microsoft 

Dynamics AX klienta 

lietojumprogramma, 

lai atrastu palīdzības 

tēmas. 

Netiek atbalstīts Klienta 

lietojumprogramma 

meklēšanas rezultāti 

ietver attiecīgās 

palīdzības tēmas. 

Klienta programmā 

varat izmantot 

meklēšanu, lai atrastu 

dokumentāciju par 

konkrētu uzdevumu 

vai objektu. 

Filtrēt meklēšanu pēc 

izdevēja vai veida 

dokumentāciju. 

Chm failu meklēšanas 

iespējas, nevarēja 

izmantot, lai filtrētu 

meklēšanas izdevējs 

vai dokumenta tips. 

Var filtrēt meklēšanas 

rezultātus no palīdzības 

skatītāja. 

Filtrus var izmantot, lai 

ierobeţotu meklēšanas 

rezultātus līdz 

dokumentu no izdevēja, 

īpašus. Turklāt varat 

norādīt, vai vēlaties, 

lai iekļautu vai izslēgtu 

dokumentācijas 

izstrādātājiem un 

lietotājiem. 
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Pielāgota palīdzības dokumentāciju 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Izveidot jaunu 

palīdzības 

dokumentāciju. 

Izmaiľas palīdzības 

dokumentācijā bija 

iespējama, bet 

apgrūtinoša, un bieţi 

vien prasa recompilation 

un rezerves faili. chm. 

Lietotājiem, sistēmas 

administratoriem un 

izstrādātāji var izveidot 

palīdzības servera 

palīdzības 

dokumentācijā. 

Kas labāk atbilst 

uzľēmuma vajadzībām 

raţo palīdzības 

dokumentāciju. 

Izmantot Microsoft 

Word, lai izveidotu 

palīdzības 

dokumentāciju. 

Netiek atbalstīts Word var izmantot, 

lai izveidotu servera 

palīdzību var publicēt 

dokumentāciju. 

Word var izmantot, 

lai izveidotu palīdzības 

dokumentāciju. 

Varat ātri izveidot 

dokumentāciju, kas 

ir pielāgota jūsu 

uzľēmuma vajadzībām. 

Izmantot teksta vai 

HTML redaktoru, lai 

izveidotu palīdzības 

dokumentāciju. 

Netiek atbalstīts Palīdzības skatītāja 

izmanto HTML, lai 

parādītu palīdzības 

dokumentāciju. 

Jebkurā HTML vai 

teksta redaktoru var 

izmantot, lai raţotu 

dokumentācijā, kuru 

palīdzību serverī var 

publicēt. 

Microsoft Dynamics AX 

etiķešu izmantošana 

palīdzības tēmas. 

Ieskaitot etiķetes bija 

iespējama, bet 

nepieciešama 

recompilation chm failu. 

Izstrādātāji var ievietot 

etiķetes no klienta 

lietotāja interfeisa 

pielāgotu palīdzības 

tēmas. 

Savu pielāgoto 

dokumentāciju atbilst 

to, ko lietotājs redz 

klientu. 

Paslēpt tēmu no citiem 

izdevējiem. 

Tēmas varētu noľemt 

chm failu, bet pēc tam 

nācās atkārtoti 

kompilējiet un 

izplatīt šo failu. 

Jūs varat 

paslēpt palīdzības 

dokumentācijā, 

kas netiek lietots 

uzľēmumā. 

Lietotājiem 

skatiet palīdzības 

dokumentācijā, kas 

visprecīzāk atbilst jūsu 

uzľēmuma vajadzībām. 
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Microsoft Dynamics AX 2012 glosārijs 

Microsoft Dynamics AX 2012 iezīmes jaunu lietojumprogrammu specifiskos Glosārijs un uzlabotu 
lietotāju pieredzi. Vārdnīcas sniedz tūlītēju, filtrēts pieeju noteiktā domēnā un pieteikumu terminu un 

jēdzienu, kas attiecas uz šo versiju. Arī ir vieglāk meklēt vārdnīcas un apskatīt ierakstus, un lietotāji 
tagad varat sniegt atsauksmes par galveno glosāriju vai atsevišķu glosārija ievadnes.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Pieprasīts Neobligāti. Jums var būt vai var neizmantot šo 

iespēju, atkarībā no tā, kā jūs vadīt savu biznesu. 

Iezīme jomās, uz kurām Visas 

Ieinteresēto personu Biznesa lēmumu pieľēmēji 

Tehniskās lēmējpersonas 

Ieviešanas grupas dalībniekiem 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

 

Jauna funkcionalitāte 

Microsoft Dynamics AX 2012 glosārijs ir šādas: 

 Vienu vārdnīca, kas satur visus glosārija ievadnes  

 Atsevišķām tēmām par katru atsevišķu vārdnīcas ieraksts glosārijā 

Īpaši apsvērumi 

Microsoft Dynamics AX 2012 vārdnīcas lietotājiem jāiepazīstas ar šādu tekstu: 

 Nozaru specifisko domēna terminoloģija un jēdzieni 

 (IT) nozares specifiskās programmas terminoloģija un jēdzieni 

Salīdzinājums ar Dynamics AX 2009 

Microsoft Dynamics AX glosārijs ir ievērojami mainījies kopš Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft 
Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics glosārijs ir pilnīgi pārskatīts.  

  



 

88 

 

JAUNAS, MAINĪT UN NOVECOJUSI LĪDZEKĻI MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 

Microsoft Dynamics AX glosārijs 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Pārskatīt domēna 

specifisko un 

lietojumprogrammai 

raksturīgām terminu 

un jēdzienu, ciktāl tie 

attiecas uz Microsoft 

Dynamics AX. 

Glosārijs iekļauts 

termins ierakstiem, kas 

bija raksturīgi Microsoft 

Dynamics AX 2009 un 

citus produktus. 

Glosārijs ir iekļauti tikai 

domēna specifisko un 

lietojumprogrammai 

raksturīgām terminu 

ierakstu Microsoft 

Dynamics AX. 

Glosārija ievadnes ir 

precīzi un attiecīgo 

raţojumu. 

Pārlūkojiet vai meklējiet 

glosārija terminus. 

Meklēšanas 

funkcionalitāte 

tika ierobeţota. 

Kopumā vārdnīcas 

un atsevišķu glosārija 

ievadnes ir pievienoti 

meklēšanas 

atslēgvārdiem.  

Meklēšanu, un 

meklēšanas rezultāti 

tiek uzlabota vieglāk 

izmantot.  

Piedāvājam atsauksmes 

par vispārējo vārdnīca 

vai atsevišķu glosārija 

ievadnes. 

Atsauksmju iespējas 

bija ierobeţotas.  

Glosārija publicēšanas 

ietver centralizētu 

sarakstu ar visiem 

glosārija ievadnes un 

tajā vienu ierakstu par 

katru glossary terminu 

kopējā glosārijā. 

Nav lielāku elastību 

un detalizācijas 

atsauksmes. 
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Budžeta plānošana (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 piebilst, budţetā plāno budţeta moduli, kas ieviesa Microsoft 
Dynamics AX 2012. gadā.  

Budţeta plānošana ir process, kurā sagatavotu budţetu, kas būs pieľēmusi organizācija. Publiskā 
un privātā sektora sektora organizāciju var konfigurēt budţeta plānošanu un uzstādīt savas budţeta 
plānošanas procesu, kas ir droša, elastīgi un ērti lietojams. Ar budţeta plānošanu, var: 

 Budţeta plānošanas procesu saistītu ar budţeta ciklu, grāmatās un uzľēmuma hierarhijas.  

 Analizēt un labot budţeta plānus, izmantojot vairākus scenārijus un pēc tam automātiski 
pārsūtīt budţeta plānus kopā ar darblapu, pamatojumus un pielikumus recenzijas un 
apstiprinājumus.  

 Apvienot vairākus budţeta plānus vienā līmenī organizācijas viena vecāka budţeta plānu 
organizācijas augstākā līmenī. Varat arī izstrādāt vienotu budţeta plānu organizācijas augstā 
līmenī un piešķirt budţeta organizācijas līmenis ir zemāks. 

Jauna funkcionalitāte 

Budţeta plānošana balstās uz galvenās iezīmes, kas ieviesa Microsoft Dynamics AX 2012. gadā, 

piemēram, lomu un datu drošības modeļus, finanšu dimensijas ietvaros, kontu struktūras un konta 
noteikumi. Budţeta plānošanas pievieno budţeta plānošanu papildu noteikumi un papildu uzdevumus 
un elementi, lai darbplūsmas. Var konfigurēt darbplūsmas, pārskatīt un apstiprināt budţeta plānus un 
integrēt posmos jūsu budţeta plānošanas procesus savu budţetu plāno uzľēmuma biznesa prasībām.  

Budţeta plānošana ir integrēta ar citām Microsoft Dynamics AX 2012 R2 moduļus, tāpēc, ka jūs 
varat dot informāciju no iepriekšējiem budţetiem, faktiskie izdevumi, pamatlīdzekļu un cilvēkresursu. 
Budţeta plānošanu ir arī integrēta ar Microsoft Word un Microsoft Excel, lai šos rīkus var lietot, lai 

strādātu ar budţeta datiem. Piemēram, budţeta pārvaldītājs var importēt departamenta budţeta 
pieprasījumu Excel darblapu no budţeta plānu scenāriju. Datus var analizēt, atjaunināt, diagrammās 
un pēc tam jāpublicē budţeta plāna rindas, kurā datus var maršrutēt apstiprināšanai.  

Īpaši apsvērumi 

Budţeta pārvaldītājs ir jāpiešķir loma, kam ir atļauja, lai veidotu un uzturētu uzľēmuma hierarhijas. 
Budţeta pārvaldītājs būtu izveidot organizācijas hierarhijā, kas ir budţeta plānošanas mērķis vai 

piešķirt budţeta plānošanas mērķis ir esošās organizācijas hierarhijā. 

Darbplūsmas maršruta budţeta plānus, pamatojoties uz darba ľēmēju organizācijas hierarhijā budţeta 
organizācijas starpniecību. Lietotājiem, kuri strādā ar budţeta plānošanu jābūt saistītiem ar darba 

ľēmēju organizācijas vienību budţeta plānošanas organizācijas hierarhijā ziľojums pozīcijām. Budţeta 
plānošanas lietotāju grupu, kas var būt saistīta ar budţeta plānu, kas tām vajadzīga, lai pārskatītu 
jāpiešķir lietotājiem ārpus budţeta plānošanas organizācijas hierarhijā, kas ir jāpārskata budţeta 
plānus. 

Office pievienojumprogrammas konfigurēts un aktivizē un veidnes autors ir jāizveido programmas 
Excel un Word veidnes. Veidnes tiek izmantotas, lai struktūra, izmantojot laukus, kuri ir pieejami caur 
budţetu plānojot web pakalpojuma datus darblapas un pamatojumus. Web vietu uzľēmuma portāls, 

tīkla vietas, izmantojot atbilstošus drošības jābūt pieejamām veidnēm, pielikumi, darblapas un 
pamatojumus. 
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Apskats 

Vienums aprakstus. 

Pieprasīts Neobligāti. Jums var vai nevar izmantot šos 

līdzekļus, atkarībā no tā, kā jūs vadīt savu 

biznesu. 

Iezīme jomās, uz kurām Personāla vadība 

Virsgrāmata 

pamatlīdzekļus; 

uzľēmuma portāls  

Office pievienojumprogrammas 

Publiskais sektors 

Ieinteresēto personu Biznesa lēmumu pieľēmēji 

Tehniskās lēmējpersonas 

Ieviešanas grupas dalībniekiem 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

 

Salīdzinot ar Microsoft Dynamics AX 2009 

Šis līdzeklis nav pieejams Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ietver šādas 

būtiskas izmaiľas: 

 Finanšu dimensijas budţeta plānošanu 

 Budţeta plānošanas un Office pievienojumprogrammas 

 Budţeta plānošanas konfigurācija 

 Budţeta plānošanas darbplūsmas konfigurācijas 

 Ierosinātos projektus un piedāvāto pamatlīdzekļu 

 Budţeta plānošanas procesi 

 Radot budţeta plānu, no avota datiem 

 Budţeta plāna datu ievadi 

 Budţeta plānošanas pārskatiem 

 Budţeta plānošanas datu kubiem 

 Budţeta plānošanas web pakalpojumu 
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Finanšu dimensijas budžeta plānošanu 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Atlasiet finanšu 

dimensijas no kontu 

plāna, budţeta 

plānošana un 

budţeta plānošana. 

Nav pieejams Iekļautu vai izslēgtu 

specifiskās dimensijās, 

ieskaitot galveno kontu, 

par budţeta plānošanu 

un budţeta plānošanu. 

Budţeta plānošanas 

un konta numuru 

ierakstam ir vieglāk. 

Iezīmējam budţeta 

plānošanu, papildu 

noteikumus finanšu 

dimensijas ārā no 

kontu plāna, budţeta 

plānošanu. 

Nav pieejams Norādīt papildu 

noteikumi un papildu 

noteikumu struktūras 

atbalstīt un apstiprināt 

finanšu dimensijas, 

kas nav daļa no 

Virsgrāmatas kontu 

struktūru. 

Sniedz lielāku elastību, 

izvēloties finanšu 

dimensijas budţeta 

plānošanu. 

 

Budžeta plānošanas un Office pievienojumprogrammas 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Izveidot Excel darblapu 

un pamatojumus, kas 

Word veidnes. 

Nav pieejams Izveidot, lietojot laukus 

no budţeta plānošanas 

web pakalpojuma 

veidnēs darblapām 

un pamatojumus. 

Kontroles dati, 

ko vēlaties redzēt 

darblapas un 

pamatojumiem 

attiecībā uz citu budţeta 

plānošanas posmos un 

scenārijus.  

Skatīt un budţeta plāna 

datu atjaunināšana, 

izmantojot Excel  

Nav pieejams Lietot 

pievienojumprogramma

s programmā Excel 

skatīt, analizēt, 

diagrammas un budţeta 

plānošanas datu 

atjaunināšana. 

Izmantot pazīstamu 

produktivitātes rīkus 

darbam ar budţeta 

plānošanas datu. 

Skatiet budţeta plāna 

datus, izmantojot 

programmu Word. 

Nav pieejams Pievienojumprogramma

s programmai Word 

izmantot budţeta 

plānošanas datus 

var apskatīt. 

Izmantot pazīstamu 

produktivitātes rīkus 

darbam ar budţeta 

plānošanas datu. 

 



 

92 

 

JAUNAS, MAINĪT UN NOVECOJUSI LĪDZEKĻI MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 

Budžeta plānošanas konfigurācijas 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Izveidot budţeta 

plānošanas scenārijus, 

lai definētu datu 

kategorijām. 

Nav pieejams Attīstīt un pilnveidot 

scenārijiem, lai atbalstītu 

monetārās un citas 

mērvienības, daudzumu. 

Nodrošina kontroli 

pār analīze, pārskats, 

atjaunināt un budţeta 

plānošanas tāmes 

apstiprināšana. 

Izveidot budţeta 

plānošanas posmos 

noteikt pasākumus 

budţeta plāns ir 

jāiziet cauri.  

Nav pieejams Izveidot budţeta 

plānošanas procesa 

posmos. 

Budţeta plānošanas 

procesu atbilstoši 

organizācijas hierarhijai 

un biznesa prasības 

pielāgo. 

Izveidot budţeta 

plānošanas darbplūsmas 

modeļu pārskatīšanas 

procesus, kas apmierinātu 

jūsu biznesa prasības. 

Nav pieejams Posmu secība ir jādefinē, 

budţeta plānošanas 

procesu un piesaistīt 

posmus darbplūsmas 

konfigurācijas ID. 

Nodrošina elastību, 

nosakot, kad notiek 

budţeta plānošanas 

aktivitātēm. 

Definē scenārijs 

ierobeţojumu kontroli, 

kad budţeta plānu 

scenārijus var apskatīt 

un atjaunināt. 

Nav pieejams Noteikt, kurš var skatīt 

un rediģēt budţeta plāna 

projektu budţeta 

plānošanas procesu 

daţādās stadijās. 

Skatīšana un 

atjaunināšana budţeta 

plānošanas aprēķinu 

nodrošina elastīgumu 

un drošību.  

Norādiet grafiku un 

budţeta plānošanas 

posmos piešķīrumus, 

ko var veikt automātiski 

apstrādes darbplūsmas 

laikā. 

Nav pieejams Izmantot, lai automātiski 

sadalītu starp budţeta 

plānošanas scenāriju 

aprēķiniem grafikus 

un posmos. 

Automatizē budţeta 

plānošanas piešķiršana. 

Izveidot budţeta plānu 

prioritātes atbalstīt 

budţeta plāni pēc 

prioritātes vai mērķi. 

Nav pieejams Izveidot prioritātēm 

definē kategorijas 

budţeta plānu 

novērtēšanai.  

Nodrošina iespēju grupēt 

un novērtē prioritāti 

budţeta plānus. 

Identificēt serveri un tīkla 

mapes vietu budţeta 

plāna pielikumi.  

Nav pieejams Norādīt mapes vietas 

budţeta plāna pielikumi. 

Centralizētu atrašanās 

vietu budţeta plāna 

pielikumi. 

Sniegt atbalstu Office 

pievienojumprogramma 

darblapas un 

pamatojumus.  

Nav pieejams Atlasiet veidnes failus, 

ko lietot darblapas un 

saistīto pamatojumu. 

Budţeta plānošanas 

procesu nodrošina 

vairākas veidnes.  
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Budžeta plānošanas darbplūsmas konfigurācijas 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Iestatiet budţetu 

plānošanas 

darbplūsmas 

atsauksmes un 

apstiprinājumus. 

Nav pieejams Automātiski maršrutē 

budţeta plāniem 

darbiniekiem budţeta 

plānošanas organizāciju 

atsauksmes un 

apstiprinājumus. 

Maršrutēšana un 

pārskatu par budţeta 

plāniem ir efektīva un 

droša. 

Iestatiet budţetu 

plānošanas 

darbplūsmas jūsu 

biznesa vajadzībām. 

Nav pieejams Automātiski pārsūtīt 

budţeta plānus, 

izmantojot plānošanas 

posmos definēta 

izmantot pārejas 

posmā. 

Budţeta plānošanas 

procesus var pielāgot, 

lai organizācijas 

hierarhija un biznesa 

prasībām. 

Iestatīt budţeta 

plānošanas, 

darbplūsmas, lai 

automātiski izveidotu 

vai aktivizētu saistīto 

budţeta plānus. 

Nav pieejams Pamata budţeta 

plāniem automātiski 

sadalītu budţetu saistīto 

budţeta plānus; vai 

saistīto budţeta plānus 

var automātiski apkopot 

budţeta tāmes pamata 

budţeta plānu. 

Daţādas pieejas, lai 

budţeta plānošana 

nodrošina elastību.  

Budţeta plānošanas, 

darbplūsmas uzstādīt 

automātiski veikt 

piešķīrumu. 

Nav pieejams Izmantot sadalījuma 

grafiki un skatuves 

piešķiršana automātiski 

atjaunināt piešķiršanu 

budţeta plānošanas 

scenārijus. 

Nodrošina elastīgu 

un efektīvu budţeta 

plānošanas piešķiršana. 

 

Ierosinātos projektus un piedāvāto pamatlīdzekļu  

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Izveidot projektu 

priekšlikumus budţeta 

plānošanai. 

Nav pieejams Sniedz sarakstu ar 

ierosinātiem projektiem 

izmantot budţeta 

plānošanai. 

Budţeta plāna rinda var 

būt ierosināto projektu. 

Izveidot piedāvāto 

pamatlīdzekļu budţeta 

plānošanai. 

Nav pieejams Sniedz sarakstu ar 

ierosinātās aktīvu 

izmantošanai budţeta 

plānošanu. 

Budţeta plāna rindas 

var iekļaut piedāvāto 

aktīvu. 
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Budžeta plānošanas procesi 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Izveidot budţeta 

plānošanas procesu, 

pamatojoties uz budţeta 

ciklu, grāmatās un 

organizācijām. 

Nav pieejams Atlasiet budţeta ciklu, 

grāmatas un 

organizācijas katra 

budţeta plānošanas 

procesā. 

Saskaľo ar budţeta 

plānošanu ar esošo 

budţeta, finanšu un 

organizatoriskās 

funkcijas. 

Iestatīt automātisku 

tulkojumu budţeta 

plānošanas procesu 

nosaukumi un apraksti. 

Nav pieejams Tulko, nosaukumi un 

apraksti, ko izmantot 

budţeta plānošanas 

procesos. 

Starpvalstu 

organizācijas, kas 

uzlabo izmantojamību 

un budţeta plānošanas 

procesus.  

Atlasiet pamatojums 

veidni un pielikumu mapi 

katrai budţeta 

plānošanas procesā. 

Nav pieejams Pamatojums veidnes 

var definēt stāstījuma 

prasības, kas saistītas 

ar budţeta plānu 

iesniegšanas. Pielikumus 

mapē nodrošina 

atrašanās vietu, 

pielikumi un veidnes, 

kas saistītas ar budţeta 

plānošanas procesā.  

Nodrošina centralizētu 

kontroli izmantojot un 

saglabājot budţeta 

plānošanas 

pamatojumus un 

pielikumus. 

Atlasiet organizācijas 

hierarhija un tās 

atbildības centrus 

piesaistīt budţeta 

plānošanas, 

darbplūsmas. 

Nav pieejams Atlasiet budţeta 

plānošanas, darbplūsmas 

un budţeta darbplūsmas 

konfigurācijas ID katram 

atbildības centram, 

organizācijas hierarhijā. 

Pielāgo budţeta 

plānošanas procesa 

organizācijas hierarhija 

un biznesa vajadzībām. 

Budţeta plānošanas 

darbplūsma katram 

posmam, nosaka veidu, 

lietotājiem ir pieeja 

budţeta plāniem. 

Nav pieejams Katra budţeta 

plānošanas posmā, 

nosaka šādas darbības: 

 Piesaistīt budţeta 

plānu pamata 

budţeta plānus. 

 Pievienot budţeta 

plāna rindas. 

 Mainīt budţeta plāna 

rindas. 

 Izmantojiet 

darblapas 

un pamatojums 

veidnes failu. 

Vadīklas, ko lietotāji 

var skatīt un modificēt 

katrā posmā budţeta 

plānošanas, 

darbplūsmas. 

Prioritāšu sarakstā, 

atlasiet tos, kas var 

tikt izmantots budţeta 

plānus par konkrētu 

budţeta plānošanas 

procesā. 

Nav pieejams Atbildības centri var 

strādāt un novērtē 

prioritāti budţeta plānu 

sarakstu. 

Nodrošina iespēju 

budţeta prioritātes 

vai mērķi. 

Vadīklu aktivizēšanu 

un budţeta plānošanas 

procesa pabeigšana. 

Nav pieejams Aktivizēt, deaktivizēt 

un pabeigt budţeta 

plānošanas procesu. 

Nodrošina centralizētu 

kontroli budţeta 

plānošanas procesu 

administrēšanai. 
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Radot budžeta plānu, no avota datiem 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Ģenerēt no 

Virsgrāmatas 

budţeta plānus. 

Nav pieejams Vēsturisko un pašreizējo 

datu pārsūtīšana no 

Virsgrāmatas budţeta 

plānu scenāriju. 

Saskaľo ar budţeta 

plānošanu ar 

Virsgrāmatu. 

Ģenerētu budţeta 

plānus no budţeta 

pozīcijām. 

Nav pieejams Budţeta stāvokļa datus 

nodod budţeta plānu 

scenāriju. 

Saskaľo ar budţeta 

plānošanu ar 

cilvēkresursiem. 

Ģenerēt no 

pamatlīdzekļu 

budţeta plānus. 

Nav pieejams Budţeta plāna 

scenārijs, lai pārsūtītu 

pamatlīdzekļu budţetu. 

Saskaľo ar budţeta 

plānošanu ar 

pamatlīdzekļiem. 

Ģenerētu budţeta 

plānus no citiem 

budţeta plāniem. 

Nav pieejams Budţeta plāna datus 

no viena budţeta 

plānošanas procesā 

nodot budţeta plānu 

citā procesā. 

Vienkāršo, radot jaunus 

budţeta plānus no 

esošās vai iepriekšēja 

uzľēmumiem. 

Budžeta plāna datu ievadi 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Izveidot budţeta plānus. Nav pieejams Kad jūs varat izveidot 

budţeta plānu, var 

norādīt: 

 Budţeta plānošanas 

procesi 

 Atbildības centri 

 Pamata budţeta 

plānus 

 Budţeta plānošanas 

lietotāju grupas 

 Budţeta plāna 

prioritātes un rank 

 Darblapas, 

pamatojumus 

un pielikumi 

Veidojot budţeta plāni ir 

efektīvs un elastīgs. 

Strādāt ar budţeta plāna 

rindas. 

Nav pieejams Jūs varat strādāt ar 

budţeta plāna rindas, 

pamatojoties uz: 

 Scenāriji 

 Prognoţu pozīcijas 

 Kontu struktūras un 

dimensiju vērtības  

 Daudzums un 

vienības cena 

 Summas un valūtas 

 Dimensijas vai 

perioda piešķiršana 

Darbs ar budţeta plāna 

rindas ir efektīva un 

vienkārša. 
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Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Strādāt ar budţeta plāna 

rindas detaļu. 

Nav pieejams Jūs varat strādāt ar 

budţeta plāna rindas 

informāciju, 

pamatojoties uz: 

 Piedāvātais projekts 

vai projekta 

 Aktīva vai aktīvu 

ierosināto 

 pozīcija; 

Budţeta plāna rindas 

detaļas viegli var tikt 

integrēta ar citiem 

moduļiem 

Lietojiet FactBoxes, lai 

skatītu informāciju par 

budţeta plānu un budţeta 

plāna rindas. 

Nav pieejams Lietotāji var apskatīt 

šādu FactBoxes: 

 Budţeta plāna 

sagatavotājs 

 Tāmes summu 

 Aprēķinu vienība 

 Saistītie budţeta 

plāni 

 Rindu novērtējumi 

pēc scenārija 

 Budţeta plāna 

dokumenti 

Budţeta plāna datus 

var atrast un ātri 

priekšskatīt. 

Ģenerētu budţeta 

reģistra ierakstus no 

budţeta plānus. 

Nav pieejams Ģenerētu budţeta 

reģistra ierakstus no 

budţeta plānu 

scenārijus. 

Veidojot budţeta 

projektu no apstiprinātā 

budţeta plāna ir 

vieglāk. 

Strādāt ar budţeta 

plānu, no uzľēmuma 

portāla. 

Nav pieejams Lietotāji Web vietā 

uzľēmuma portāls 

var veidot, pārskatīt, 

atjaunināt un 

apstiprināt 

budţeta plānus. 

Budţeta plānošanu 

var veikt lietotāji, 

kuriem nav pilnīga 

piekļuve Microsoft 

Dynamics AX 2012. 

Budžeta plānošanas pārskatiem 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Izmantot atskaites, 

lai skatītu budţeta 

pozīcijas, summas 

kontu kopsummas 

un budţeta reģistrā 

ierakstus ar budţeta 

plānu. 

Nav pieejams Lietotāji var iestatīt 

parametrus, lai 

sakārtotu un sakārtotu 

budţeta plānošanas 

datu par šādas 

atskaites: 

 Prognozes pozīcijas 

pēc budţeta plāna 

 Budţeta plānu 

saraksts 

 Budţeta plāna konta 

kopsummas 

 Budţeta plāna audits 

Lietotāji var skatīt, 

analizēt, izsekot un 

audita laiks pozīcijas, 

summām, kontu 

kopsummas un budţeta 

reģistra ieraksti budţeta 

plāns. 
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Budžeta plānošanas datu kubiem 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Skatītu un analizētu 

detalizēta budţeta 

plānošanas informāciju. 

Nav pieejams Īpašus aprēķinus, 

aprēķinātos aprēķinus 

un visu budţeta plānu 

atribūti ir pieejami 

budţeta 

plānošanas kubi. 

Budţeta plānošanas 

analīze ir daudz ātrāka 

un sīkāk. 

Budžeta plānošanas web pakalpojumu 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Izveidot, izgūt un 

atjaunināt budţeta 

plānošanas datus 

no ārējām 

lietojumprogrammām. 

Nav pieejams Laikā budţeta 

plānošanas konfigurācija, 

pamatojumus un 

darblapas veidnes var 

izveidot, izmantojot 

budţeta plānošanas 

jomās. 

Ārējā darba raţīgumu 

un budţeta izstrādē 

instrumentus var 

izmantot darbam ar 

budţeta plāna datus. 

Papildinformācija 

Sīkāku informāciju par budţeta plānošanu var atrast baltās grāmatas īstenošana Office 
pievienojumprogrammas par budţeta plānošanu, budţeta plānošanas un stratēģijas konfigurēšana, 
izmantojot budţeta plānošanas analīzes datu kubu. 
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Algas (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Algu apstrādei ir pārveidota tā, lai sniegtu vairāk konsekventu lietotāja interfeisu ar vienkāršotu 
uzstādīšana un datu ierakstu.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Pieprasīts Neobligāti. Jums var vai nevar izmantot šos 
līdzekļus, atkarībā no tā, kā jūs vadīt savu 
biznesu. 

Citu produktu jomās, uz kurām Parādi kreditoriem 

Personāla vadība 

Virsgrāmata 

Projekti 

Ieinteresēto personu Biznesa lēmumu pieľēmēji 

Ieviešanas grupas dalībniekiem 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

 

Jauna funkcionalitāte 

Algas tagad apstrādā obligātos atskaitījumus par izmaksu, tostarp bērnu atbalsta pasūtījumi un 

nodokļu maksājumiem. Ja ir vairāk nekā viena darba ľēmējs apķīlāšanas rīkojumu, aprēķinu secības 
nodrošina katram no tiem ir apstrādāti pareizi un ka kopējā ieturējumu nav vairāk, nekā ir likumīgi 

atļauts.  

Lai ģenerētu apmaksu, izmantojot algu, pozīcijas piešķirti darbiniekiem. Pozīciju iestatījumi tiek 

izmantoti, lai kontrolētu, kā tiek ģenerēti peļľa. Tie tiek izmantoti arī darba ľēmēju kompensāciju, 
vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un arodbiedrībām.  

Daudzi algu iestatījumi tagad ir spēkā datumu. Spēkā stāšanās datums iestatījumi vienkāršo tehniskās 

apkopes dati, par kuriem izmaiľas ir reģistrētas daţādās vietās laikā. Piemēram, ja darba ľēmējs 
paziľo, ka viľas dzīvesvieta mainās mēneša laikā, tad varat ievadīt nākotnes datumu mainīt uzreiz. 
Informāciju par pašreizējo dzīvesvietu tiek izmantots līdz brīdim, kad spēkā, ko iestatāt uz jauno 

informāciju, un jaunāko informāciju automātiski izmantos spēkā stāšanās datumā. 
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Īpaši apsvērumi 

Algu datus un iestatījumus no Microsoft Dynamics AX 2009 var migrēt uz algu Microsoft 
Dynamics AX 2012. Sakarā ar plašumu un dziļumu uzlabojumus, daudzi jaunie iestatījumi 

jāiestata pirms sākuma algu darboties pēc migrācijas.  

Priekšrocības un atvieglojumus ir mainījušās plaši no Microsoft Dynamics AX 2009. Pabalstu 

iestatījumu un nosakot tiesības uz pabalstu gan jārīkojas cilvēkresursos. Uzstādījumi par ieturējumiem 
un iemaksas jāveic algu modulī. Darbinieki var uzľemti ieguvumi no algas vai cilvēku resursi. 

Algu grāmatošanas un izsniedz darba ľēmēja maksājumi ir tagad atsevišķos procesos.  

Microsoft Dynamics AX 2012 labāk saskaľot ar standarta lietošanas algu nozarē ir izmainīti daţi 
termini, kas izmantoti Microsoft Dynamics AX 2009.  

 

Termins, ko 
lieto Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Jaunu terminu 
Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Komentāri 

Atvieglojumi Labumu uzkrāšanu Izmantot uzkrāšanas plānus attiecībā 
uz slimības atvaļinājumu un apmaksātu 

prombūtni var iestatīt formās, kas tiek 
atvērts no grupas iestatījumu lapā 
algu jomā. 

Papildatlīdzības Atvieglojumi Bārkstis pabalsti ir sapludinātas ar 
visiem citiem pabalstiem Microsoft 

Dynamics AX 2012. gadā. To, ko 
agrāk sauca papildatlīdzības Microsoft 
Dynamics AX 2009 tagad sauc par labumu, 
kas ir darba devēja iemaksas, bet nav 

darbinieka ieturējumu.  

Aprēķinātās peļľas Papildatlīdzības Aprēķinātie ienākumi pašlaik bārkstis 

labumu, piemēram, dzīvības apdrošināšanas 
līgumiem, kas darba ľēmējiem tiek aplikti 
ar nodokļiem, pat tad, ja viľi nesaľem 

palielināt darba samaksu.  

Apmaksas elementi Peļľas kodiem Apmaksas elementi, kā atskaitījumi, 

iemaksas un Savienības papildienākumu 
iepriekš apvienoja, un tagad tie ir atsevišķi 
un tiek uzskatītas par peļľas kodiem. 
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Salīdzinot ar Microsoft Dynamics AX 2009 

Algas ir ievērojami mainījusies kopš Microsoft Dynamics AX 2009. Microsoft Dynamics AX 2012 iekļauj 
šādu jaunu funkcionalitāti: 

 Apstrādes izmaksu (tai skaitā bērnu atbalsta pasūtījumus) un nodokļa maksājumiem 

 Pozīciju iestatījumus algas 

Microsoft Dynamics AX 2012 šādu algu funkcionalitāte tiek mainīts: 

 Algas nodokļi 

 Labumu uzkrājumu plānus, kā apmaksātu prombūtni slimības laiku off 

 Paaudzes izpeļľas Pārskati 

 Raţošanas izmaksu pārskatu 

 Izmantošanu, nopelnot kodus, lai noteiktu veidu ienākumi, ko darba ľēmēji saľem par saviem 

pakalpojumiem 

 Darbinieku algu iestatījumi 

 Atvieglojumi un atvilkumi 

 Grāmatošanas un izsniegšanu samaksas 

Apstrādes izmaksu un nodokļu maksājumi 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 

svarīgi? 

Iestatīt procesa izmaksu 

(tai skaitā bērnu 

atbalsta pasūtījumus) 

un nodokļu maksājumu 

atvieglojumus. 

Nav pieejams Iestatiet izmaksu un 

nodokļu maksājumus, 

izmantojot vienu un 

to pašu formas un 

vadīklas, kas izmanto, 

lai uzstādītu 

priekšrocības.  

Atvieglo datu ievades 

procesu. 

Ievadīt un saglabāt 

valsts un federālās 

prasībām, kas tiek 

izmantoti, lai noteiktu 

rīcībā esošo ienākumu 

dinamikai. 

Nav pieejams Norādiet procentu bāzes 

ierobeţojumus un citus 

datus, kas ir vajadzīgi, 

lai nodrošinātu, ka 

apķīlāšanas vai 

maksājuma 

nesamazinās zem 

vajadzīgā minimuma, 

federālās, valsts vai 

vietējās valdības 

noteikto darba ľēmēja 

neto algas. 

Algas process atbilst 

spēkā esošajām 

tiesiskajām prasībām. 

Pareizi aprēķināt 

atskaitījumus attiecībā 

uz vienu vai vairākām 

izmaksu vai nodokļu 

maksājumi.  

Nav pieejams Norādīt summu vai 

procentus no algas 

nodokļa atskaitījumu, 

apķīlāšanas 

(ja piemērojams), 

ieturējumu aprēķina 

pasūtījums un 

maksimālo īpatsvaru 

procentos, kas bāzes 

algas, kuru var atskaitīt 

kalpošanas termiľš.  

Neto algas tiek 

aprēķināts pareizi. 
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Pozīciju iestatījumus algas 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Ļauj kontrolēt, kā 

tiek ģenerēti izpeļľu 

Izmantojiet pozīciju 

iestatījumus. 

Nav pieejams Norādīt, ka pozīcija tiek 

maksāts no juridiskās 

personas, kas parastā 

gadā un apmaksas cikls 

amatam nostrādātās 

stundas un izvēlēties, 

vai lai ģenerētu 

apmaksu, pamatojoties 

uz algas vai grafiku. 

Datu ievadi, kas 

nepieciešams darba 

ľēmēju mainīt pozīcijas 

apjoms tiek samazināts, 

un algas kļūdas risks ir 

samazināts līdz 

minimumam. 

Iestatiet darba 

ľēmēju kompensāciju, 

vispārējās civiltiesiskās 

atbildības 

apdrošināšana un 

Eiropas Savienības 

pozīciju iestatījumus. 

Nav pieejams Piešķirt pozīcijas 

darbinieka standarta 

iestatījumu 

noklusējuma vērtības 

un vērtības automātiski 

piešķir darba ľēmējiem, 

kuri tiek piešķirti 

pozīcijām. 

Datu ievadi, kas 

nepieciešams darba 

ľēmēju mainīt pozīcijas 

apjoms tiek samazināts, 

un kļūdu risks ir 

samazināts līdz 

minimumam. 

Iestatiet grāmatvedības 

informāciju, kā finanšu 

dimensijas un veidnes 

atbalsta pozīcijas. 

Grāmatvedības dati tika 

izveidotas darba 

ľēmējs. 

Piešķirt noklusējuma 

vērtības standarta 

darba iestatījumu 

pozīcijas, un 

automātiski piešķir 

darba ľēmējiem, kuri 

tiek piešķirti pozīciju 

vērtības. 

Datu ievadi, kas 

nepieciešams darba 

ľēmēju mainīt pozīcijas 

apjoms tiek samazināts, 

un kļūdu risks ir 

samazināts līdz 

minimumam. 

Algas nodokļi 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Konfigurēt algas nodokļu 

kodus. 

Nav pieejams Pievienot grāmatošanas 

noteikumi, nodokļu 

atturēšanās kontu 

numurus, SUTA nodokļu 

likmes un citas detaļas, 

lai nodokļu kodus, kas 

sniegti ar Microsoft 

Dynamics AX 2012.  

Pielāgojami nodokļu 

kodus nodrošina algas 

nodokļi tiek aprēķināti 

pareizi. 

Valsts un vietējie 

nodokļi, kas jums 

nepieciešams iestatīt. 

Iestatīt visus nodokļus, 

kas pastāv katrā valstī, 

kas darbojas uzľēmumā. 

Iestatiet tikai tās valsts 

un vietējie nodokļi, kas 

attiecas uz nodokļu 

reģioniem, kas 

organizācijā darbojas. 

Uzstādīšana un 

uzturēšana, kas 

nepieciešams algu 

nodokļiem apjoms 

tiek samazināts. 
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Labumu uzkrājumu plānus, kā apmaksātu prombūtni slimības laiku off 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Saglabāt visas 

izmaiľas, kas veiktas 

darba ľēmēja labā 

uzkrājumu atlikumus 

detalizētu audita 

vēsturi. 

Nevarēja atjaunināt 

bilances, bet bija 

uzskaite attiecībā uz 

kad izmaiľa tika veikta, 

un kas padarīja. 

Audita reģistrs 

tiek veidotas katru 

uzkrājumu plāns 

līdzsvaru, izmaiľas vai 

izmaiľas tiek veiktas kā 

daļa no automatizētu 

procesu vai manuāli. 

Aizsargā labā uzkrāto 

datu integritāti. 

Uzkrāt atlikumus, 

kas pamatojas uz 

darbinieku darbā 

pieľemšanas datums 

vai senioritātes datumu. 

Uzkrāto atlikumu 

pamatā bija tikai darbā 

pieľemšanas datums. 

Var norādīt pamatu, 

ko gūst priekšrocības 

saskaľā ar uzkrāšanas 

pabalstu plānu. 

Sniedz lielāku elastību, 

izstrādājot pabalstu 

uzkrājumu plānus. 

Konfigurēt vairākus 

peļľas kodiem 

atskaitīšanas bilances 

plānu. 

Nopelnot vienu kodu 

izmantoja katru 

pabalstu uzkrājumu 

plāns. 

Var uzstādīt tik daudz 

kodu nopelnīt, ja 

nepieciešams, par katru 

labumu uzkrājumu 

plānu. Piemēram, varat 

izmantot atsevišķu 

peļľas kodiem daţādās 

juridiskās pozīcijas. 

Pieļauj elastīgāku labā 

uzkrājumu plānu 

uzskaite. 

 

Paaudzes izpeļņas Pārskati 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 

svarīgi? 

Automātiski ģenerēt 

peļľu. 

Ģenerēt ienākumus, 

pamatojoties uz virkni 

darba dienas nedēļā. 

Ģenerēt ienākumus, 

pamatojoties uz algas 

vai grafiku.  

Novērš lielāko daļu 

manuāla ievadīšana 

un samazinās kļūdu 

iespējamību. 

Manuāli izveidotu peļľu, 

ieskaitot peļľu nav 

saistīts ar nostrādāto 

laiku vai atstāt.  

Ievadiet informāciju par 

nopelnīt caur darbinieku 

piedalīšanos. 

Ievadiet informāciju, 

nopelnot izpeļľas 

aprēķinā. 

Peļľa nav izveidots kā 

algas vai no grafika 

ievadni nodrošina 

elastību. 

Atbrīvot ienākumu 

maksājumu apstrādi. 

Nav pieejams Atbrīvojot peļľa ir 

atsevišķs process, 

kas apzīmē kā gatavs 

apstrādāt darba 

samaksas ienākumi. 

Atbrīvošanas 

procesā apstiprina 

grāmatvedības peļľa 

sadali ir pabeigta. 
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Ražošanas izmaksu pārskatu 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Līdzi apmaksas 

paziľojumus, kas tiek 

veidotas kā daļu no 

grupas, darbojas 

vienotā algu.  

Nav pieejams Tiek formēta apmaksas 

pārskatus, automātiski 

tiek piešķirts partiju 

numurus. 

Ziľojumiem un citiem 

pakārtotajiem procesu 

var palaist vienu un to 

pašu izmaksu pārskatu 

kopumu. 

Norādīt kombinētās algu 

darba ľēmējiem, kam ir 

vairākas pozīcijas, kas 

maksā to pašu algu 

ciklu un tā pati juridiskā 

persona. 

Atsevišķu samaksas 

pārskats tiek izveidota 

katram amatam, kurā 

darba ľēmējs ir. 

Vienoto apmaksas 

aprēķinā iekļaut 

neatkarīgiem 

pabalstiem un izpeļľu. 

Samazina potenciālo 

darbinieku neskaidrības, 

nodrošinot konsolidētu 

samaksas pārskats par 

noteiktā laika periodā. 

Peļņas kodiem 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Norādiet pārskata 

veidnes un dimensijas 

vērtību kodi nopelnīt. 

Nav pieejams Grāmatvedības veidnes 

un dimensijas ir 

saistītas ar kodiem, 

pelnot tā, ka daţādi 

ienākumi var uzskaitīt 

par atšķirīgi.  

Nodrošina to, ka 

ienākumu izmaksas 

sadala grāmatojumu 

dimensijām, izmantojot 

grāmatvedības 

noteikumiem, kas 

norādīti peļľas kods. 

Integrēt algu fiksētās 

kompensācijas plāniem 

modulī Personāla 

vadība.  

Nav pieejams Peļľas kodiem, kurai 

likmes pamatā ir 

stundu, katru mēnesi, 

katru gadu, vai katrā 

samaksas periodā būs 

atsauce fiksētā 

kompensācijas plāna 

piešķiršanai darba 

ľēmējam pozīcija peļľa 

raţošanas procesa laikā.  

Vienkāršo darbinieku 

peļľas iestatījumu un 

piesaista HCM noteikta 

kompensācijas 

struktūra. Tas dod 

iespēju norādīt peļľa 

pēc pozīcijas, ļauj 

vairākas kompensācijas 

plāniem ir aktīvs tajā 

pašā laikā, un ļauj 

kompensācijas likmes 

katram darba ľēmējam 

un pozīcija, nevis 

katram darba ľēmējam 

jābūt iegūtam. 

Veidotu un piešķirtu 

bruto peļľas kodiem. 

Bruto peļľa var tikt 

izveidoti, bet tie ir 

grūti izveidot. 

Izveidot peļľas kodiem, 

kas tiek izmantoti, lai 

pareizi aprēķinātu bruto 

peļľa. Bruto summa ir 

summa, kas pievienota 

neto take - home pay 

tāpēc, ka darbinieks 

vienmēr saľem noteiktu 

summu. 

Šis process automātiski 

"atkāpjas" nodokļu 

izmaiľas, kas varētu 

būt izlaista, ja veikta 

manuāli. Piemēram, ja 

mainās nodokļu iekava 

un darbinieks saľem 

pabalstu $500 

automašīnas, darba 

ľēmēja algas 

automātiski tiks 

pielāgots tā, lai 500 $ 

joprojām tiek saľemts 

pēc jaunā nodokļa 

summu atrēķināšanas. 
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Darbinieku algu iestatījumi 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Iestatītu darbinieku 

bankas konti. 

Tika izmantots 

darbinieku algu 

bankas kontā. 

Algas integrējas ar 

cilvēkresursu darbinieka 

bankas konta un kases 

un bankas vadības 

bankas konta sadalēm. 

Informāciju, kas ir 

iestatīts un tiek uzturēts 

vienā jomā, kas paredz 

mazāk izredţu 

atšķirības. 

Iestatīt izdevumu 

bankas konts ar 

juridisku personu. 

Darbiniekiem tika 

izmaksātas caur 

algu bankas kontā. 

Darba ľēmēji maksā 

caur cilvēkresursu 

darbinieka bankas 

konta. 

Samazina uzstādīšanas 

un uzlabo integrāciju. 

Spēkā datuma 

iestatījumus lietot, lai 

saglabātu darbinieka 

informāciju, piemēram, 

dzīvesvietu un ģimenes 

stāvoklis, kas ietekmē 

algas statusu.  

Izmaiľas nodokļu 

saistītos iestatījumus 

veicās, kā tās tika 

ievadītas. Nebija 

neviens ieraksts 

iepriekšējo vērtību 

šiem iestatījumiem. 

Darba datus ievadīt 

nodokļu reģioniem un 

nodokļu kodus un 

norādiet datu izmaiľu 

spēkā stāšanās datumu. 

Atvieglo datu pārvaldību 

un nodrošina to, ka 

algas nodokļi tiek 

aprēķināti pareizi. 

Atvieglojumi un atvilkumi 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 
Dynamics AX 2009 

Microsoft 
Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 
svarīgi? 

Reģistrētu darbinieku 

priekšrocības, ko tie ir 

tiesīgi saľemt, 

izmantojot jauno 

atbilstības politikas 

funkcionalitātes modulī 

Personāla vadība. 

Jebkurš darba ľēmējs 

varētu uzľemti nekādu 

labumu. 

Darba ľēmēji var tikai 

uzľemti priekšrocības, 

ko tie atbilst atbilstības 

prasības.  

Politikas, kas 

uzľēmumā nosaka 

pabalsta saľemšanai 

tiek realizētas vienkārši 

un godīgi, ar mazāku 

kļūdu risku. 

Uzstādīt daţādās 

kategorijās, piemēram, 

veselības aprūpes, 

pensiju un darba 

ľēmēju kompensācijas 

pabalstiem.  

Katrai kategorijai 

priekšrocības tika 

izveidota un apstrādā 

atsevišķi. 

Vienu un to pašu formas 

un vadīklas izmanto, lai 

uzstādītu labumu visām 

kategorijām.  

Atvieglo datu ievades 

procesu. 

Grāmatošanas un izsniegšanu samaksas 

Ko jūs varat darīt? Microsoft 

Dynamics AX 2009 

Microsoft 

Dynamics AX 2012 

Kāpēc tas ir 

svarīgi? 

Iesniegt kreditoru 

maksājumu apmaksas 

paziľojumus. 

Iesniedzot kreditoru 

maksājumu apmaksas 

paziľojumus un nosūtīt 

maksājumu tika veikti 

vienā procesā. 

Iesniegt maksājumu 

ţurnāla maksājuma 

apmaksas paziľojumus. 

Lietotājiem dod iespēju 

iesniegšanu un 

grāmatošanas procesu 

tādā secībā, kādā viľi 

vēlas darīt tāpēc, 

ka viľi var maksāt 

darbiniekiem laikus. 

Pēc apmaksas 

paziľojumus. 

Iesniedzot kreditoru 

maksājumu apmaksas 

paziľojumus un nosūtīt 

maksājumu tika veikti 

vienā procesā. 

Pēc apmaksas 

paziľojumus.  

Lietotājiem dod 

iespēju iesniegšanu un 

grāmatošanas procesu 

tādā secībā, kādā viľi 

vēlas darīt tāpēc, 

ka viľi var maksāt 

darbiniekiem laikus. 

 



 

105 

 

JAUNAS, MAINĪT UN NOVECOJUSI LĪDZEKĻI MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 

Datu sadalīšana (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ļauj izolācijas datus, izmantojot datu nodalījumiem. Piemēram, 
uzľēmumam ir vairākas filiāles. Ja uzľēmuma vadība nevēlas vienu meitas uzľēmumu darbiniekiem 

ir piekļuve datiem citiem meitasuzľēmumiem, datu nodalījumiem var nodrošināt robeţas, kas 
nepieciešamas datu izolāciju. 

Datu starpsienas nodrošina loģiskā atdalīšana datus Microsoft Dynamics AX datu bāzei. Lai sasniegtu 

šo nošķiršanu, Microsoft Dynamics AX pievieno kolonnu katru tabulu, kas satur datus, kuri ir jāizolē. 
Šajā kolonnā norādīts nodalījuma ID, kas ir RecId nodalījumu tabulas ieraksta. Nodalījumos sadalītā 
tabulas rindas, kas satur vienu un to pašu nodalījuma ID vērtību pieder vienā nodalījumā. Nodalījuma 
ID tiek pievienots arī attiecīgos indeksus. 

Starpsienas ir definēti starpsienas formā, ja sistēmas administrators izveido nodalījumu un nodrošina 
nodalījuma atslēga. Nodalījuma atslēga identificē nodalījumu, izmantojot unikālu virknes vērtība, kas 
norāda sistēmas administrators. Instalējot Microsoft Dynamics AX 2012 R2 iestatījums vienmēr rada 

vienu noklusētais nodalījums. Šajā nodalījumā ir noteikusi nodalījuma atslēga "Sākotnējo". Klienta 
programmas virsrakstjoslā tiek parādīts nodalījumu atslēgas. Papildu nodalījumi var definēt arī 
uzstādīšanas un jaunināšanas laikā.  

Katrā nodalījumā ir savas organizācijas hierarhijai, kurā ietilpst viena vai vairākas juridiskās personas. 
Kā Microsoft Dynamics AX jaunā ieviešanu, katru jaunu nodalījumu, kurā ir izveidota satur DAT 
uzľēmums kā noklusējuma juridiska persona. Sistēmas administratori var pievienot juridiskās 
personas katra partition. Juridiskās personas nekad netiek kopīgoti starp starpsienas, pat tad, 

ja tiesību subjekti, kas ir tāds pats nosaukums. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Pieprasīts Pēc noklusējuma ir nepieciešama viena datu 

nodalījumu. Papildu dati nodalījumi ir obligāta. 

Iezīme jomās, uz kurām Visas 

Ieinteresēto personu Biznesa lēmumu pieľēmēji 

Tehniskās lēmējpersonas 

Ieviešanas grupas dalībniekiem 

ISV/izstrādātājiem 

Partneri 

 

Jauna funkcionalitāte 

Datu sadalīšanas funkcija ir jauns Microsoft Dynamics AX 2012 R2. 
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Īpaši apsvērumi 

Ir svarīgi saprast, ka datu nodalījumu nevar izveidot instalācijām Microsoft Dynamics AX. Nodalījumos 
sadalītā sistēmām koplietot programmas objektu servera (AOS), datu bāzes, programmas objektu 

kokam (AOT), administrācija funkcionalitāti, programmu integrācijas struktūras (AIF) un partijas 
ietvaros. Nodalījumos sadalītā sistēmas uztur atsevišķu pieteikumu datus, organizatoriskās hierarhijas 

un lietotāja konfigurācijas. 

Veikt jaunināšanu no Microsoft Dynamics AX 4.0 vai Microsoft Dynamics AX 2009, tas ir īpaši svarīgi, 
jums vispirms saprast cik uzľēmumiem piesaistīt nodalījumus. Uzľēmumiem jābūt skaidri kartes 

avota sistēmas nodalījumu target sistēmā. Jums jāplāno uzmanīgi šo kartēšanai. Izmaiľas, kas 
veiktas sadalīšanas kārtība pēc jaunināšanas process var būt dārgi. 

Ja jums nav, lai izolētu datus starp uzľēmumiem, jums nav izveidot papildu nodalījumus. Sākotnējā 

nodalījumā ir pietiekami jūsu prasībām.  

Salīdzinot ar Microsoft Dynamics AX 2009 

Microsoft Dynamics AX 2009 aktivizē, izmantojot kompānijas datus atsevišķi. Microsoft 

Dynamics AX 2012. gadā vai vēlāk, daţi dati tiek sadalīta starp uzľēmumiem. Piemēram, 
produktu un pusēm ir kopīgas pāri visiem uzľēmumiem nodalījumu. Ja nevēlaties, lai šāda 
veida datu koplietošanu, ir izveidot papildu nodalījumus un pēc tam izveidojiet uzľēmējsabiedrībām, 

starpsienas (vai kartes nodalījumos jaunināšanas procesa laikā).  

 

Omni-channel mazumtirdzniecības ieguldījumu E-komercijas 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ievieš jaunu suite funkcijas, kas palīdzēs ieviest, pārvaldīt un 

pielāgot tiešsaistes pārdošanas kanālu, kas ir pilnībā integrēts ar Microsoft Dynamics AX. E-komercijas 

ieguldījumi ietver starter tiešsaistes veikalu, kuru pamatā ir Microsoft SharePoint 2013 produktu 
Preview izstrādātāju rīki un administratīvajām un izpildlaika komponenti, kas ir integrēta ar Microsoft 
Dynamics AX tiešsaistes kanālu.  

Izmantojot šo e-komercijas līdzekļus jaunu komplektu, var centralizēti pārvaldīt produktu, 
merčendaizings un pasūtījumu izpildi visos aspektos savu tiešsaistes pārdošanas kanālu tieši 
sistēmā Microsoft Dynamics AX. Izpildlaika komponentu nodrošina saturu un mazumtirdzniecības 

pakalpojumiem var piegādāt pielāgojamiem veidā. Aizdedzes jaunu tiešsaistes veikalu paātrina augsti 
pielāgotu tiešsaistes kanālu attīstība. Starter tiešsaistes uzglabāšana ietver rakstus un labāko praksi, 
kas ir nepieciešami, lai atbalstītu raţošanu gatavi izvietojumus, ieskaitot spēcīgu, meklēšanas 

orientētu, adaptīvā pieredzi piedāvāto interneta portālos (FIS) platforma Microsoft SharePoint 2013 
Preview.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izvēles Jums var vai nevar izmantot šos līdzekļus, 

atkarībā no tā, kā jūs vadīt savu biznesu. 

Citu produktu jomās, uz kurām Mazumtirdzniecība 

Ieinteresēto personu ISV un izstrādātājiem 

IT profesionāļiem 

Tirdzniecības un citu biznesa lēmumu 
pieľēmējiem, kuri ir ieinteresēti, lai paplašinātu 
zīmolu tiešsaistē 
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Īpaši apsvērumi 

E-komercijas investīcijas šajā release ārtīkla papildu iespējas izmanto SharePoint produktiem Preview 
2013. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet SharePoint 2013 dokumentus Microsoft TechNet vietnē. 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ietver project veidnes sākuma tiešsaistes veikalā. Izmantojot šo 
projektu veidnes, var ātri pielāgot un pārsaiľošanu trešo personu izvietošanu tiešsaistes veikals. 

Microsoft Visual Studio 2012. gadā izstrādāja projektu veidnes. 

E-komercijas investīcijas 

Šajā sadaļā aprakstīts, īpaši e-komercijas līdzekļus un iespējas ar Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Šie 
līdzekļi un iespējas tiek grupētas šādās kategorijās: E-komercija centralizētu pārvaldību, tirdzniecības 
runtime, starter tiešsaistes veikalu un ieviešanas modeļus. 

E-komercijas centralizēta pārvaldība 

Šajā tabulā apskatāms, līdzekļus programmā Microsoft Dynamics AX 2012 R2, kas var palīdzēt 
pārvaldīt jūsu tiešsaistes kanālu. 

Vienums aprakstus. 

Kanāla pārvaldību un 

publicēšanu 

Kanālu vadība ļauj definēt organizatoriskā vienība Microsoft 

Dynamics AX un saistīt to ar tiešsaistes vietnē. Tas nozīmē, ka jūs 
varat pārvaldīt katalogus, cenas, akcijas un cits saturs, ķieģeļu un javas 
kanālu un tiešsaistes kanālu vienā vietā. Kanālu vadība arī ļauj definēt 
noklusēto rekvizītu kanālam, piem., noklusēto profilu Anonīms pircējs, 

navigācijas hierarhijā un maksājumu apstrādes sastāvi.  

Kanāla publicēšana ļauj publicēt datus un rekvizīti kanālam, tostarp 
navigācijas hierarhijas vietnē, neatkarīgi no tā, kur atrodas šajā 

mājas lapā. Piemēram, ja tiek veikta visiem Microsoft Dynamics AX 
administrēšana Contoso kanālu biroji atrodas Sietlā, bet datu centrā, ka 

saimniekiem Contoso.com atrodas Čikāgā, administratori var netraucēti 

pārvaldīt un publicēt datus no Microsoft Dynamics AX datu centrs.  

Kataloga pārvaldības 

un publicēšanas un 
atribūtu papildierīci 

Katalogu pārvaldīšanai šajā versijā Microsoft Dynamics AX var radīt 

produkta kolekcijas un pievērsties šīm kolekcijām pret noteiktu kanālu 
vai veicināšanas ietvaros kanālu. Piemēram, Contoso.com var izveidot 
bāzes katalogu visiem elektroniku, kas pārdod savu tiešsaistes kanālu. 
Kataloga pārvaldnieks nevarēja izveidot arī subcatalog 60 krājumiem, 

kas nonāks pārdošanā laikā īpašu veicināšanas jūnija mēnesī. Vairākus 
katalogus var pastāvēt vienu kanālu. Tāpat viens produkts var būt 
vairāki katalogi un produkta detaļas, piemēram, veicinot cenu var 

noteikt pēc datuma. 

Kataloga publicēšana ļauj publicēt visus kataloga dati, tostarp bagāti 
atribūtiem un saturu, lai noteiktu galapunktu, kas izpaudās caur kanālu 

pārvaldības procesu, kas aprakstīts iepriekš pārdošanas katalogu 
vadītājs. 

Atribūts uzlabojumu ļauj izveidot atribūtus un bagātīgu saturu, tai skaitā 
attēli, apraksti, īpašības un specifikācijas, tirgus produktiem saistībā ar 

paredzēto pārdošanas kanāls paplašināts.  

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

hierarhijām un 
kategorijas atribūtus 

Navigācijas hierarhijām sniedz loģiskās kategorijās un apakškategorijās 

taksonomija grupas produktiem tādā veidā, kas veicina lietotājiem, kas 
pārlūko jūsu tiešsaistes veikala atklāšanas. Piemēram, Contoso.com, 
elektronikas mazumtirgotājs varētu radīt produktu kategoriju, kas 

ietver televizori, Datori & Tabletes, mobilajos telefonos un Video spēles. 
Navigācijas hierarhijām pievienot jau iespaidīgu mazumtirdzniecības 
nozares administratīvo un ziľošanas nolūkiem optimizētus 
organizēšanas struktūra. 

Kategorijas atribūtus sniedz shēmas loģiski apraksta produktu 
kategorijā. Kategorijas atribūtus uzlabot produktam izsmalcinātību, 
filtrēšanas un meklēšanas optimizācija. Piemēram, ja Contoso.com 

piedāvā 40 daţādus televizorus, kataloga pārvaldnieks var piešķirt 
kategorijas atribūtus, piemēram, LCD, plazmas un aizmugures 
projekcijas, lai precizētu kategoriju grupām un samazināt dublikātu 

skaitu, intensitāti un noklausījos atjauninot katalogs. Arī nodrošināt 
automātisku produktu filtru grupas (uzlabošanas) kategorijas atribūtus 
var konfigurēt katrai kategorijai piezemēšanās lapu. Piemēram, kataloga 
pārvaldnieks var konfigurēt izsmalcinātību grupām, piemēram, televizora 

cena, televīzijas zīmolu un ekrāna izmēru. Šie uzlabojumi tad var tikt 
attēloti mājas lapā kā filtra vai meklēšanas precizēšanas iespēja 
pircējiem. 

Izvietošanas 
kontrolsaraksts 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ietver Uzstādījumu kontrolsaraksts, 
tiešsaistes veikali, lai palīdzētu jums caur process setting up and 

configuring pakalpojumi un funkcijas tiešsaistes veikalā. 
Kontroljautājumu saraksts var apskatīt Microsoft Dynamics AX 2012 R2 
klientu no šādi izvēlnes elementi: mazumtirdzniecības > Setup > 
Tiešsaistes veikala uzstādījumu kontrolsaraksts. 

Komercijas runtime 

Komercijas runtime ir būtiski jauns līdzeklis mazumtirdzniecības Microsoft Dynamics AX 2012 R2. 
Komercijas runtime tika būvēts atbalstīt attālās pārdošanas kanālu integrācija ar Microsoft 
Dynamics AX pielāgojamiem veidā gandrīz reālā laikā. Šajā tabulā apskatāms, komponenti, 

kas ir iekļautas tirdzniecības runtime. 

Vienums aprakstus. 

Mazumtirdzniecības 

pakalpojumi  

Pakalpojumu mazumtirdzniecība ir suite pakalpojumu, kas veiktu 

konsekventi, reālā laika biznesa aprēķini jūsu tiešsaistes veikals, 
piemēram, produktu cenas, akcijas, atlaides, pārvadājumu likmes, 
produktu pieejamību un PVN. Mazumtirdzniecības pakalpojumus 

sniedz iepirkumu grozs objektu modeli, kurā iekļauti pasūtījuma detaļas, 
pasūtījuma rindas un metodes, lai pārvaldītu satura iepirkumu grozs.  

Mazumtirdzniecības 
darbības programma 

Mazumtirdzniecības darbības motors ir asinhrons savienotāju starp 
Microsoft Dynamics AX datu un mazumtirdzniecības pakalpojumi. 
Mazumtirdzniecības darbības dzinēja nospieţ un atvelk datus, tā, 

lai mazumtirdzniecības pakalpojumi var veikt biznesa aprēķini ātri 
ar savlaicīgu datiem un biznesa likumiem, neatkarīgi no tā fiziskais 
attālums starp Microsoft Dynamics AX vides un interneta datu centrā. 

Datu adapteri Šajā laidienā Microsoft Dynamics AX datu adapteris ir īpaša SharePoint 
produktiem Preview 2013. Datu adapterim atvieglo spieţot produkti 
galapunktā, tādas kā tiešsaistes kanālu.  
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Starter tiešsaistes veikalu 

Starter tiešsaistes veikalu paātrina ieviešanu tiešsaistes kanālu, nodrošinot kodu, pakalpojumi, 
formas un paraugpraksi, lai izstrādātu ļoti pielāgotu un zīmola tiešsaistes veikalu. Starter 
tiešsaistes veikals piedāvā kastē, galvenās funkcijas un funkcionalitāti, kas parasti nepieciešama 

tiešsaistes kanāla. Līdzekļu sākuma var viegli pielāgot un jāpielāgo konkrētajām vajadzībām.  

Vienums aprakstus. 

Galvenās iezīmes 

starter tiešsaistes 
veikalu 

 Mājas lapas ietvaros palīdz attīstīt profesionālu tiešsaistes klātbūtni 

 Mājas lapā navigācijas sistēma, kas ir saistīta ar navigācijas 
hierarhijas sistēmā Microsoft Dynamics AX 

 Noklusējuma kategoriju piezemēšanās lapu atbalstīt produktu 

attēlojot, atbildot uz navigācijas darbībām 

 Automātiska preču precizēšana kategorijā lapas, kas saistītas ar 
kategorijas atribūtus, kas pārvalda Microsoft Dynamics AX 

 Vietējās meklēšanas pakalpojumu meklēšana vietnē 

 Search engine optimization meklēšana tīklā web 

 Produkta informācijas lapā, kas parāda produkta uzlabojumiem, 
kas pārvalda Microsoft Dynamics AX, piemēram, attēlus, pagarināts 

apraksti, īpašības un specifikācijas 

 Uzglabāt locator service "pick-up-veikala" funkcionalitāti, kas ir 
integrēta ar Bing maps 

 Pasūtījuma nosūtīšanas un rindu pa rindai kuģošanas kontroli 

 Maksājumu apstrādes, kas ir integrēta ar Microsoft Dynamics AX 
tiešsaistes maksājumu pakalpojumu (pieejams tikai ASV) 

 Pabeigta iepirkumu grozs saskarsmi ar mini-cart, pilns grozs un 

pasūtījuma kopsavilkuma skatus 

 Noklusētais pasūtījuma apstiprināšanas lapu. 

 Tiešsaistes konta pārvaldību, tostarp Facebook integrācija, 

pasūtījumu vēsture un adrešu pārvaldības 
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Ieviešanas modeļi 

E-komercijas Microsoft Dynamics AX 2012 R2 tika izstrādāta saskaľā ar daţādiem ieviešanas 
modeļus. Šie modeļi ir paredzēti, lai optimizētu pieľemšanu e-komercijas līdzekļus par pārdošanas 

aktivitātēm, novērtēšanu, apmācības, pielāgotu izstrādāšanu, pirmsprodukcijas un raţošanas 
izvēršanai.  

Vienums aprakstus. 

Virtuālā mašīna 

attēlus 

Ainām iebūvētām virtuālās mašīnas ir paredzētas, lai palīdzētu 

tirdzniecības pārstāvjus un biznesa lēmumu pieľēmējiem parādīt 
Microsoft Dynamics AX 2012 R2 e-komercijas iespējas. Šie attēli ļauj 
atsevišķam lietotājam ātri pierādīt, līdzekļi un pakalpojumi tiešsaistes 

kanālu klāstu.  

Viegla izvietošanas 

pakotni 

Izmantojot šo izvietošanas pakotni, jūs varat ātri ieviest nonproduction, 

daudzlietotāju vietne atbalsta demonstrāciju, novērtēšanas un mācību 
scenāriju. Šī pakete risina plašākas e-komercijas scenārijus nekā 
atsevišķa virtuālā mašīna tēli, attīstību un pielāgošanas iespējas.  

ISV izvietošanas 
pakotni 

Šīs pakotnes izvietošanas ļauj neatkarīgiem programmatūras 
pārdevējiem (ISV) pielāgot un attīstīt profesionālu e-komercija klātbūtne 
saviem klientiem. Šī pakete ietver Visual Studio projektu attīstītāji var 

pielāgot plaši, atkārtoti kompilējiet un pārsaiľošanu klientiem vai iekšējā 
raţošanas izvietošanai. Microsoft Dynamics AX R2 2012 DVD ir iekļauti 
Visual Studio projektiem.  

Pirmsprodukcijas 
un produkcijas 
izvietošanas pakotni 

Šī pakete ir produkcijas ISV izvietošanas pakotni kopā ar dokumentāciju 
Microsoft TechNet un Microsoft Developer Network. Pakete ietver 
pārbaudāmo jautājumu saraksts un apraksta soļus, kas 

pirmsprodukcijas vai raţošanas gatavs tiešsaistes veikalu izvietošanai.  
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Novecojušās funkcijas 

Novecojušās funkcijas sadaļā sniegta informācija par katru iezīmi, kas ir noľemta no šīs versijas 

programmā, vai kas ir plānota pārcelšanās turpmākās versijas. Ir novecojušās funkcijas funkciju 
šādās jomās: 

 Iestatīšana 
 Serveri 
 Pakalpojumus un AIF 

 Klients 
 MorphX; 
 Visual Studio 
 Biznesa procesu, darbplūsmas un analytics 

 Cilvēku un kapitāla pārvaldību 
 Finanšu vadība 
 Pārdošana un mārketings 

 Projektu vadība un uzskaite 
 Piegādes ķēdes pārvaldība 
 Sagāde un avoti 

 Brazīlija 
 Ķīna 
 Austrumeiropa 
 Indija 

 Japāna 
 Krievija 
 Taizeme  
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Microsoft Business Solutions perimetra tīkla konfigurācijas vednis 

Microsoft Dynamics AX 2009 instalācijas kompaktdiskā ir iekļauti Microsoft Business Solutions 
perimetra tīkla konfigurācijas vednis. Tomēr tas tika noľemts no instalācijas kompaktdiska Microsoft 

Dynamics AX 2012.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX 2012 atbalsta elastīgu 
autentifikācijas mehānismus, kas novērš 

nepieciešamību, lai konfigurētu tīkla perimetra. 

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Vednis vairs nav iekļauts instalācijas CD. 

Administratori ieteicams tā vietā izmantot elastīgu 
autentifikācija. 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Microsoft Business Solutions perimetra tīkla 

konfigurācijas vednis ir izľemta no instalācijas 
kompaktdiska Microsoft Dynamics AX 2012. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 

jaunināšana. 
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Ziņošana un Microsoft Dynamics AX Web vietas Uzņēmuma 

portāls rīki 

Microsoft Dynamics AX 2009 un vecākās versijās, atskaišu rīki un Microsoft Dynamics AX uzľēmuma 

portāls rīki ir nepieciešami komponenti, kas ir jābūt instalētai Pilnai funkcionalitātei Microsoft 

Dynamics AX. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX 2012 novērš 

nepieciešamību pēc pielāgotus rīkus un balstās 
uz Microsoft Visual Studio Tools vietā šo funkciju 
veikšanai. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis vairs nav pieejams, un var izmantot 
standarta Microsoft Visual Studio Tools, tā vietā. 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Pārskata un uzľēmuma portāla rīki ir apvienotas 

programmā Visual Studio Tools. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 

jaunināšana. 
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Neatbalstīta platformas 

Microsoft Dynamics AX 2009 nodrošina vairākus operētājsistēmām, kā _ arī rīkus. Microsoft 
Dynamics AX 2012 nenodrošina atbalstu konkrētu operētājsistēmu un rīki, kas iepriekš netika 

atbalstīts. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX nevar palaist pareizi 
izmantojot šīm operētājsistēmām vai rīkus. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Microsoft Dynamics AX nodrošina atbalstu 
skaits jaunāku operētājsistēmu un rīkus. 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šīs izmaiľas var ietekmēt programmas 

jaunināšanas atkarībā no tā, kas pašlaik tiek 
izmantoti savā vidē funkcijas. 

Datu bāze  

Datu bāzes serveris ir dators, ja SQL Server programmatūra ir instalēta un Dynamics AX dati tiek 
glabāti. Microsoft Dynamics AX 2012, datu bāzes servera hosts Dynamics AX 2012 datu bāzes, 

SharePoint datu bāzu un atskaišu un analīzes izmantotajām datubāzēm. Microsoft 
Dynamics AX 2012 nenodrošina atbalstu šādas platformas: 
 

 SQL Server 2005 

Servera operētājsistēma 

Šādām operētājsistēmai vairs netiek atbalstīta uz uzľēmējas serveris vai datu bāzu komponenti 

Microsoft Dynamics AX 2012. gadā: 
 
 Windows Server 2003 

Klienta operētājsistēma 

Šīm operētājsistēmām vairs netiek atbalstīti rīkot Microsoft Dynamics AX 2012 klientam: 
 

 Windows XP 

Programmas objektu serveris (AOS) 

Programmas objektu servera (AOS) ir servera komponents, kas darbojas biznesa loģiku un rokturi 
komunikācija starp klientu un datu bāzes. AOS var atrasties serveru operētājsistēmām. Microsoft 
Dynamics AX 2012 nenodrošina atbalstu šādām sastāvdaļām: 

 Visual C++ 2005 Runtime  

 Visual C++ 2008 Runtime 

Piezīme: mēs atbalstām tikai Visual C++ 2008 SP1. 
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Mazumtirdzniecība: Head-office datu bāzes serveri 

Head office datu bāzes serveris ir dators, ja SQL Server programmatūra ir instalēta un Microsoft 
Dynamics AX datu glabāšanas. Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nenodrošina atbalstu šādām 

platformām: 

 Windows Server 2008 (x86 vai x64) 

Mazumtirdzniecība: Galvenā biroja un veikala sakaru serveriem 

Galvenā biroja un veikala sakaru serveriem ir datori, ja SQL Server programmatūra ir 
instalēta un Microsoft Dynamics AX datu apmaiľai starp galveno biroju un veikalu. Microsoft 
Dynamics 2012 R2 nenodrošina atbalstu šādām platformām: 

 Windows Server 2003 

 Windows Server 2008 (x86 vai x64) 

 Operating Systems Operating Systems (x86 vai x64) 

 Windows XP SP3 (x86) 

Mazumtirdzniecība: Veikalu datu bāzes datorā 

Veikalu datu bāzi datorā ir datora, kur datu krātuve ir uzstādīta un tiek saglabāta Microsoft 

Dynamics AX datu. Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nenodrošina atbalstu šādām platformām: 
 Operating Systems Operating Systems (86) 

 Windows XP SP3 (x86) 

Mazumtirdzniecība: Punktu Sale (POS) reģistra (ar vai bez datiem) 

POS reģistrs ir dators, kur notiek atsevišķu punktu pārdošanas darījumus. Microsoft 
Dynamics AX 2012 R2 nenodrošina atbalstu šādām platformām: 

 Operating Systems Operating Systems (86) 

 Windows XP SP3 (x86) 

Uzņēmuma portāla serveris 

Saukta arī par Dynamics AX Web serveris ar Microsoft Dynamics AX 4.0, uzľēmuma portāla 
serveris nodrošina iekštīkla/ārtīkla/interneta piekļuvi Dynamics AX sistēmu, kas pieejama, 
izmantojot pārlūkprogrammu. Web vietā uzľēmuma portāls var atrasties atbalstīto serveru 
operētājsistēmām. Microsoft Dynamics AX 2012, šādu komponenšu netiek atbalstītas ar 

uzľēmuma portālu: 

 Windows SharePoint Services 3.0 

 Microsoft Office SharePoint Server 2007 

Piezīme: Web vietā uzľēmuma portāls var instalēt tikai tajā 64 bitu operētājsistēmu, jo atbalstīts 
SharePoint Server versijās var instalēt tikai 64 bitu datorā. 
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Uzņēmuma portāla klientu 

Web vietas Uzľēmuma portāls Microsoft Dynamics AX 2012. gadā netiek atbalstītas šādas 
pārlūkprogrammas: 

 Windows® Internet Explorer® 6.0 

 Windows® Internet Explorer® 7.0 

 FireFox 2.0 

 FireFox 3.0 

 Apple Safari (visas versijas) 

Piezīme: Microsoft Dynamics AX nodrošina visas pārlūkprogrammas atbalsta SharePoint, izľemot 
Apple Safari. 2. Līmeľa pārlūkprogrammas atbalsts SharePoint visus ierobeţojumus arī attiecas uz 
Web vietas Uzľēmuma portāls. 

Analīzes pakalpojumu integrācija 

Dynamics AX kubi izmanto datoru, kurā darbojas SQL Server Analysis Services. Kubu, programmā 
Dynamics AX 2012cannot izmantot šādu SQL servera versiju: 

 SQL Server 2005 

Atskaišu veidošanas pakalpojumu integrācija 

Datoru, kurā darbojas SQL Server Reporting Services izmanto Microsoft Dynamics AX pārskatu. 
Ziľojumiem Microsoft Dynamics AX 2012. gadā, nevar izmantot kopā ar šādu SQL servera versiju: 

 SQL Server 2005 

IIS tīmekļa pakalpojumi 

Tīmekļa pakalpojumu IIS, agrāk programmas integrācijas struktūru (AIF) Web pakalpojumi, 
nodrošina Microsoft Dynamics AX integrāciju ar citām lietojumprogrammām (piem? ram, CRM) 

vai procesu (piemēram, pārdošanas pasūtījuma iesniegšanas). Microsoft Dynamics AX 2012 Web 
pakalpojumi nenodrošina atbalstu šādas sastāvdaļas: 

 .NET framework 3.5. 

Sinhronizācijas starpniekserveris un sinhronizācijas pakalpojums Microsoft 
Project Server 

Sinhronizācijas starpniekserveris koordinē datu atjaunināšanu starp projektu datu bāzi un 
sinhronizācijas pakalpojumu. Sinhronizācijas pakalpojums ir Microsoft Dynamics AX server 
komponents. Sinhronizācijas starpniekserveris un sinhronizācijas pakalpojumu nevar sniegt 

atbalstu šādas sastāvdaļas: 

 Microsoft Project Server 2007 

Visual Studio rīki 

Visual Studio Tools sistēmai Microsoft Dynamics AX apvienot visus izstrādātāju rīkus, tajā 
skaitā Web vietā uzľēmuma portāls izstrādes rīkos, ziľošanas un modelēšanas rīki, un ļauj 
izstrādātājiem pielāgot daţādiem Microsoft Dynamics AX artefaktus, izmantojot Visual Studio. 

Iepriekšējās versijas Microsoft Dynamics AX, tie tika sadalīts Web vietā uzľēmuma portāls 
izstrādes rīkos un atskaišu rīkus. Visual Studio rīkos, kas nenodrošina atbalstu šādas sastāvdaļas: 

 Visual Studio 2008  

Papildinformācija 

Plašāku informāciju par sistēmas prasībām skatiet Baltajā grāmatā ar nosaukumu sistēmas prasības.  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165377
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Oracle datu bāzu atbalsts 

Microsoft Dynamics AX 2009 Oracle datu bāzes platforma sniedz atbalstu. Microsoft 
Dynamics AX 2012 nenodrošina atbalsta Oracle datu bāzu platformas. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX 2012 neatbalsta Oracle 
datu bāzu platformas. Ierobeţo datu bāzu 
atbalsts īpašas versijas Microsoft SQL Server 

datu bāzes platforma ļauj, izmantojot specifiskas 
opcijas Microsoft SQL serveris AOS veiktspējas 
pieaugumu. Šis ir to vietu saraksts, atbalstītā 

SQL Server datu bāzu platformas versijām: 

 SQL Server 2008 64 bitu Enterprise 

 SQL Server 2008 64 bitu standarta 

 SQL Server 2008 64 bitu Enterprise SP1 

 SQL Server 2008 Standard 64-Bit SP1 

 SQL Server 2008 64 bitu Enterprise SP2 

 SQL Server 2008 Standard 64-Bit SP2 

 SQL Server 2008 R2 64 bitu Enterprise  

 SQL Server 2008 R2 64 bitu standarta  

 SQL Server 2008 R2 64 bitu Datacenter  

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Atbalsta Oracle datu bāzē vairs nav pieejams. 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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Iestatījuma parametrus 

Microsoft Dynamics AX 2012 un nākotnes versijas nevar sniegt atbalstu komandrindas parametru 
skaits. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Atbalstu šo komandrindas parametri tiek 
noľemts, jo pamatā atbalsta līdzeklis ir noľemts. 

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Līdzeklis vairs nav pieejams, un nav līdzekļu 
Nomaiľa. 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 

 

Microsoft Dynamics AX 2012 un nākotnes versijas nevar atbalstīt šādus komandrindas parametri: 

 Lietojumprogrammas apgabals 

 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 
 

Papildinformācija 

Papildinformāciju par komandrindas parametriem skatiet tēmā nosaukumu uzstādīšanas parametrus 
TechNet.  

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

Sistēmā Microsoft Dynamics AX domēns ir uzľēmuma kontu grupu. Domēnu izmanto, lai uzstādītu 
īpašu lietotāja atļaujas uzľēmuma kontu grupu. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Sākotnēji tika pievienots domēnu līdzekli kā 
mehānisms, lai grupas uzľēmumi kopā, lai 
piešķirtu atļaujas tos viegli bez skaidri piešķirtu 

piekļuvi atsevišķiem uzľēmumiem. Šis atbalsts 
bija nepieciešams, jo Microsoft Dynamics AX nav 
veids, kā modelis organizatoriskā struktūra vai 

veids, kā izveidot drošības organizācijas 
struktūru. Arhitektūras izmaiľas Microsoft 
Dynamics AX 2012. gadā paredz sistēmu, 

lai ieviestu drošības kontroli, izmantojot 
organizācijas modeļa struktūru, tādējādi 
padarot šo domēnu līdzekli novecojusi. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis ir noľemts, un rezerves līdzeklis 
ir pieejams. Organizācijas modeli un jauno 
paplašināmās datu drošības sistēmu izmantot 

paplašināmo datu drošību, lai atbalstītu 
hierarhijas. 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Jaunināšanas skripti tiek nodrošināti tā izveidotu 

hierarhiju, kas tiek kartēti uz domēnu un pēc tam 
piešķirt uzľēmumiem domēna hierarhiju ar tādu 

pašu nosaukumu. 

Papildinformācija 

Lai iegūtu papildinformāciju par organizācijas modeli un jauno paplašināmās datu drošības sistēmā 
Microsoft Dynamics AX 2012. gadā, skatiet tēmu visā produkta līdzeklis par organizācijas modelis 

un datu drošību. 
 
Lai iegūtu papildinformāciju par organizācijas modelis, skatīt Balto grāmatu ar nosaukumu 
īstenošanas un paplašinot uzľēmuma modeli Microsoft Dynamics AX 2012.  

  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213125&clcid=0x409
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Ierakstu līmeņa drošība 

Ierakstu līmeľa drošības (RLS) pamatā ierobeţojumiem, ko ierobeţo lietotāju grupas tiesības. 
Ar lietotāju grupas tiesībām var ierobeţot, izvēlnes, veidlapas un atskaites, kas var piekļūt grupas 

dalībnieki. Ierakstu līmeľa drošība ļauj ierobeţot informāciju, kas pārskatos un formās, kas tiek 
parādīts. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Šis līdzeklis tiks atmestas nākamajā versijā 

Microsoft Dynamics AX. Tas joprojām darbojas 
pašreizējā versijā. Jaunu regulējumu attiecībā 
uz datu drošību, aicināja paplašināt datu drošību, 

nodrošina visas funkcijas, ka RLS līdzekļu 
paredzēts, bet nodrošina lielāku drošību kontrolē 
un nodrošina lielu funkcionalitāti, kas trūkst no 

līdzekļa RLS. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis tika aizstāts ar paplašināmu datu 
drošību (XDS) līdzeklis, kas nodrošina visas tās 

iespējas, kuras sniedz RLS. Turklāt ar XDS, 
izstrādātāji var rakstīt jaudīgākas vaicājumu 
ierobeţot datus, ko lietotāji var piekļūt. 

Ierobeţojumi ir drošāki, un tie tiek piemēroti ne 
tikai UI, bet arī servera līmenī arī. Ierobeţojumus 
var balstīties ne tikai uz tabulu, kurā lietotāji 

piekļūst laukos, bet ar datiem citās tabulās, kā 
arī. Tas kļūst arvien svarīgāka kā tabulas kļūst 
vairāk normalizēti katrā valodā. 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu RLS apstākļiem ir nav automātiski migrētas uz 
jauno modeli, jo tie ir balstīti uz lietotāju grupām 

un uzľēmumiem, tā kā jaunu drošības sistēmu 
pasaulē. RLS apstākļi bija ļoti granulu noteikumu 
ierobeţojumu dēļ. Tādēļ tas ir jēga, lai manuāli 

pārvērst tos uz jauno sistēmu, jo tie tagad 
uzrakstījis daudz efektīvāk. 

Papildinformācija 

Plašāku informāciju par datu drošību sistēmā Microsoft Dynamics AX 2012, skatiet tēmu visā produkta 
līdzeklim datu drošību.  
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Client-side partiju sistēma 

Aktīvā klienta savienojumu, lai palaistu pakešuzdevumu nepieciešama partiju sistēmu 
Microsoft Dynamics AX 4.0 un vecākās versijās. Lietotāji varētu iesniegt pakešuzdevumus, 

bet pakešuzdevumus, kas bija nedarbosies, līdz brīdim, kad partijas operatora vadīja "partijas 
apstrādes forma" un atstāja klients darbojas, kamēr darbs tika sākts.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Funkcionalitāte, ko nodrošina šis līdzeklis bija 

ierobeţots. Microsoft Dynamics AX 2009. gadā 
ieviesa jaunu serveri saistīta partiju sistēmu, kas 
ļāva pakešuzdevumus izpildei serverī, nepieprasot 

no klienta. Šī sistēma ir stabilāka un labāku 
sniegumu, nekā klientu sistēmu, un tas nodrošina 
daţādas jaunas funkcijas. Turklāt, neaizľemot 

klienta licence var palaist pakešuzdevumu. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Jauna servera puses pakešu struktūra 
tika ieviesta Microsoft Dynamics AX 2009. Šajā 

sakarā sniedz visas iespējas klienta pusē partijas 
ietvaros, bet ir stabilāks, ir labāku veiktspēju un 
nodrošina daudz plašāku funkcionalitāti attiecībā 

uz darbu plānošanu un izpildi. Client-side partiju 
sistēmu Microsoft Dynamics AX 2012. gadā 
joprojām tiek atbalstīta, bet atbalsts nākamajā 

versijā tiks noľemti. 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 

jaunināšana. 
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Drošības atslēgas un saistītos API 

Kontrolē piekļuvi funkcionalitātei programmā un ir noteikti atsevišķām lietotāju grupām un lietotāju 
piekļuves tiesības ir drošības atslēgām.  

Tiesības nosaka, kuriem lietotājiem ir piekļuve izvēlnēm, formām, pārskatiem un tabulām. 

Izstrādātāji var izsaukt drošības key–related API, lai noteiktu, vai lietotājiem ir pieeja īpaši drošības 
atslēga un tās pieejas līmeni. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Drošības modelis ir mainīts Microsoft 
Dynamics AX 2012. gadā. Jaunu drošības modeli 
lieto jēdzienu funkcijas, pienākumi un privilēģijas. 

Izstrādātāji var izveidot privilēģijas un pievienot 
tiem daţādiem drošināmiem objektiem. Šī 
izmaiľa ļauj Microsoft Dynamics AX, lai pārvietotu 

standarta lomām drošības modeli un nodrošina 
lielāku elastību un vadāmību. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis tika noľemts, un rezerves līdzeklis 

ir pieejams. Drošības atslēgas ir aizstātas ar 
drošības lomām. Drošības lomām ļauj 
izstrādātājam vai administratoram tiesības, 

pienākumus un lomu radīšanai un atļauju 
piešķiršana daţādiem resursiem, pamatojoties uz 
drošības prasībām. Sistēma automātiski identificē 

resursi tiek izmantoti ar daţiem bāzes objektus, 
kā formas, web vadīklas, pakalpojumu darbību 

un atskaites. Izstrādātāji nav nepieciešama, 
lai lietotu drošības atslēgas grupai šie saistītie 

objekti. Rezultātā, administrators var viegli 
piešķirt piekļuvi bez nepieciešamības noteikt, 
kuras drošības atslēgas tika likti attīstītājs. 

Visus API, kas balstījās uz drošības atslēgas 
tika noľemtas kopā ar atslēgām Drošība un tika 
aizstāti ar API, kas nosaka piekļuvi, pamatojoties 

uz objektiem. 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Visi kodi, kas aicina API, lai pārbaudītu piekļūt 

drošības atslēgām vai par to, ka pastāv drošības 
atslēgas ir jājaunina izmantot jauno API. 
Objektus, kas lieto drošības atslēgu key–to–

configuration kartēšanas licencēšanas varat 
jaunināt konfigurācijas atslēgas objektus, 
palaiţot skriptus, kas tiek sniegti.  

Papildinformācija 

Lai iegūtu papildinformāciju par Microsoft Dynamics AX 2012 drošības lomām, skatiet tēmu visā 

produkta līdzeklim drošības lomām. 
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Dublikātu uzņēmuma funkciju 

Microsoft Dynamics AX 2009 uzľēmuma kontu formā ir dublētas uzľēmumu funkcija, kas ļauj 
lietotājam, lai dublētu datus, uzľēmumam.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX 2012 pamatā arhitektūra 
tika mainīts un šie grozījumi nepieciešami 
dublikāta uzľēmuma iespēja būt novecojusi. 

 
Organizācijas modelis pārstāv paradigmu 
maiľu Microsoft Dynamics AX 2012. gadā. 

Microsoft Dynamics AX 2009, lielākā daļa 
lietojumprogrammu dati bija saistīts ar 
uzľēmumu vai DataAreaID jēdziens, un tas bija 

viegli dublēt šo datu, šķērso visas tabulas, kur 
metadatu rekvizītu SaveDataPerCompany ir 
iestatīts uz True. Sakarā ar izmaiľām, kas izriet 
no jaunās organizācijas modelis, dati nav tīri 

saistīta ar juridiskās personas un sabiedrība ir 
semantiski līdzvērtīgs kādai juridiskai personai. 
Dati attiecas uz viena vai vairāku veidu 

organizācijas, vai neviens (koplietojamās 
tabulas). Tādēļ šos datus, pamatojoties uz 
īpašuma dublēšanos nav derīgs. 

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Līdzeklis vairs nav pieejams, un nav līdzekļu 
Nomaiľa.  

 

Lai gan nav rezerves dublikātus uzľēmuma 
līdzekļa, uzľēmums joprojām var izmantot kā 
veidni citiem uzľēmumiem, veidot. Izmantojot 

importēšanas un eksportēšanas līdzekli, lietotāji 
var izveidot atskaites dublikāts, uzstādīšanas 
un pamatdatu kopējot datus starp diviem 

uzľēmumiem. Demo datu importēšanas un 
eksportēšanas līdzekli var izmantot, lai atkārtot 
uzľēmumu no vienas vides citā vidē, vai tādos 
pašos apstākļos. Lietotāji var arī veikt papildu 

izmaiľas izveidot atbilstošu demo scenārijs jaunu 
uzľēmumu. 

Moduļus, kas ietekmē Neviens no šiem moduļiem tiek tieši ietekmētas. 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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RunBase 

Microsoft Dynamics AX 2009 un vecākās versijās, formletter klases kontrolē grāmatošanas formā 
(RunBase), izveido parm tabulas ierakstus un ţurnāla ierakstus, grāmatošanas veic un kontrolē 

printera iestatījumus.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Funkcionalitāte, ko nodrošina RunBase ietvaros ir 
ierobeţota, un tā bija var refactored.  

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis ir noľemts, un rezerves līdzeklis 
ir pieejams. RunBase sistēmu aizstāja biznesa 

darbības regulējums, kas ir vēl augstākas un 
ievērojamu veiktspējas uzlabojumus. 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Nav nekādas ietekmes uz lietojumprogrammu 

instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Nav nekādas ietekmes uz lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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Pievienot pakalpojuma atsauces MorphX AOT 

Microsoft Dynamics AX 2009 un vecākās versijās, pievienot pakalpojumu references funkciju aktivizē 
patēriľa ārpakalpojumu atsauces X + + kodā. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls MorphX līdzekli, kas tiek patērēts ārējiem 
pakalpojumiem, bija stipri ierobeţotas. Tāpēc, ka 
ir bijis stratēģiskais pāreja uz .NET attīstību pelnīt 

vairāk mainstream Microsoft Dynamics AX 2012, 
izmantojot Visual Studio .NET, tagad notiek ārējo 
pakalpojumu patēriľa Servisa atsauci pievieno 

iezīme, kas pieejama programmā Visual Studio. 
Microsoft Dynamics AX 2012 ievērojami uzlabo 
sadarbspēju no .NET uz X + +. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Pievienot pakalpojuma atsauces līdzekli 
izmanto Visual Studio .NET patērēt ārējo 
pakalpojumu, izmantojot pakalpojumu 

starpniekservera Visual Studio .NET. Rezultātā 
pārvaldīta projekta AOT var pievienot, lietojot 
Microsoft Dynamics AX programmas Internet 

Explorer, un tas pēc tam kļūst pieejama lietošanai 
uzturā X + +. 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Esošo pakalpojumu atsauces X + + kodu, 

kas izmantots var būt atjaunota un recompiled 

lietošanai uzturā lietojot pārvaldīta projekta 
artifacts. 

Izmaiľas, lai uzlabotu X + + kodu, kas norāda pakalpojuma pilnvaru 
pievieno, izmantojot servisa atsauci pievieno 
Microsoft Dynamics AX 2009 MorphX ir jāpārskata 

un recompiled. 
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AIF galapunktus 

AIF galapunktus jēdzienu iepriekš izmantoja grupas politikas un apstrādes iespējas integrācijai XML 
formāta ziľojumiem, kas plūst iekšā un ārā no Microsoft Dynamics AX. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Vienkāršots modelis, konfigurēšanu 
un pārvaldību, integrāciju ar Microsoft 
Dynamics AX 2012 ir radījusi konceptuālu 

būtiskas izmaiľas programmas integrācijas 
struktūru (AIF). Augstākā līmeľa koncepciju 
skaits ir samazināts no par 17 – 2. Turklāt visas 

īpašuma Microsoft Dynamics AX integrācijas 
koncepcijas ir noľemti un aizvietoti ar nozares 
standarta jēdzienu. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Šo līdzekli ir ievēlās jēdziens integrāciju ostu. 
Ne tikai ostu subsume AIF galapunktus jēdzienu, 
bet viľiem ir arī visu adresi saistītos iestatījumus, 

kas agrāk tika noteikti AIF kanālos. 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas AIF konfigurācijas, kas notiek instalēšanas 
laikā ir vieglāk nekā konfigurācija Microsoft 

Dynamics AX 2009. Par labu nozares standarta 
jēdzieni tiek noľemtas visas īpašuma 
koncepcijas Microsoft Dynamics AX. Detalizētu 

dokumentāciju, kas ir paredzēts šajā jomā. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Visas integrācijas risinājumu 
lietojumprogrammas, kuras rakstītas vairs 

izmantot AIF galapunktus nedarbosies pēc 
jaunināšanas. Šīm programmām jābūt recompiled 
pēc tam, kad tie ir konfigurēti norāda uz jaunu 

AIF porti, kas aizstātu galapunktiem. Pēc 
jaunināšanas, administrators arī manuāli jāveic 
konfigurācijas uzstādījumus uz ostām rada 

jauninājumu.  

Papildinformācija 

Lai iegūtu plašāku informāciju par pakalpojumu un AIF, skatiet tēmu visā produkta līdzeklim 
pakalpojumi un programmas integrācijas struktūru (AIF). 
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BizTalk adapteris sistēmai Microsoft Dynamics AX 

BizTalk adapteris aktivizēts BizTalk Server interfeiss un ir integrēta ar Microsoft Dynamics AX AOS. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls BizTalk adapteris vairs nav prasīts interfeiss un 
ir integrēta ar Microsoft Dynamics AX AOS. Tādēļ 
BizTalk adapteris netiek piegādāts ar Microsoft 
Dynamics AX 2012. Visi integrāciju, ko pašlaik 

izmanto šis adapteris, recompiled un reorganizēt 
lietot iebūvētā WCF adapteri, kas nosūtīti ar 
BizTalk serveri sākot ar BizTalk Server 2006 R2. 

Aizvietots ar citu līdzekli Šis līdzeklis bija novecojusi, jo tai vairs 
nebija vajadzīgs. Visi pakalpojumi Microsoft 

Dynamics AX 2012. gadā ir 100 procenti WCF-
compliant. Jo visi pakalpojumi ir WCF-compliant, 
BizTalk Server var tieši sazināties ar Microsoft 
Dynamics AX, izmantojot iebūvēto WCF adapteri. 

Ārējās papildu adapteris sastāvdaļa vairs nav 
nepieciešama. 

Moduļus, kas ietekmē programmu integrācijas struktūra (PIS) 

Instalācijas veiktās izmaiľas Esošās integrācijas risinājumi ietver BizTalk 

izstrādāja instrumentācijas, izmantojot BizTalk 
adapteris ir jāatjaunina, lai to varētu lietot WCF 
adapteris vietā. Šie izstrādāja instrumentācijas, 

recompiled un izvietošanai. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Esošo BizTalk izstrādāja instrumentācijas lietot 
Microsoft Dynamics AX BizTalk adapteri, kas 

ģenerē kļūdas un pēc jaunināšanas neizdoties. 

Papildinformācija 

Lai iegūtu plašāku informāciju par pakalpojumu un AIF, skatiet tēmu visā produkta līdzeklim 
pakalpojumi un programmas integrācijas struktūru (AIF). 
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Datu meklētājs 

Microsoft Dynamics AX 2009 datu meklētāja sniegto datu meklēšanas iespējas. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Datu meklētājs ir novecojusi par labu daţādiem 
meklēšanas mehānismu, Microsoft 
Dynamics AX 2012. gadā. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Datu meklētājs tiek aizvietots ar meklēšanas 
funkciju, kas ļauj meklēt visā datu un metadatu 
(formām un atskaitēm). 

Moduļus, kas ietekmē Klients 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 

jaunināšana. 

Papildinformācija  

Skatiet informāciju par uzľēmuma meklēšana programmā Microsoft Dynamics AX 2012, 
Enterprise Search satura vietnē TechNet.   

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

DynamicsAXGeneralLedger klase ietver metodes, lai varētu atvērt konkrētu formu programmā. Sakarā 
ar izmaiľām Microsoft Dynamics AX 2012. gadā, divi locekļi ir jānomaina, lai atļautu piekļuvi jaunu 

funkcionalitāti. Ja šie dalībnieki tiek saukti par Microsoft Dynamics AX 2012 uzstādīšanas tās 
atgriezīsies kļūme. Tas attiecas uz šādiem locekļiem: 

 OpenGeneralLedgerBudgetWindow 

 OpenGeneralLedgerTransactionWindow 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX 2012 datu modelis ir 
ievērojami mainījusies mijiedarbība ar noteiktas 

formas un klases. Klasē esošo locekļu neļauj iet 
nepieciešamo informāciju Microsoft Dynamics AX, 
lai atvērtu veidlapas pareizu sakarā ar. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. DynamicsAXGeneralLedger klasi, lai aizstātu 
funkcionalitāti Microsoft Dynamics AX 2009 
pievieno divus jaunus dalībniekus. Šie locekļi 

paraksta ļaus iet atvērt veidlapas pareizā 
kontekstā ar visu nepieciešamo informāciju. 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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chm palīdzības failus 

Microsoft Dynamics AX 2009 un vecākās versijās, palīdzības satura bija pieejams HTML palīdzības 
failus mezglā AOT chm failu veidā.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Funkcionalitāte, ko nodrošina šis līdzeklis 
bija ierobeţots. Jaunā palīdzības sistēmu, 
kas nodrošina labāku pielāgojamību scenāriji 

ir aizstājot mantotās sistēmas. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis vairs nav pieejams, un rezerves 

līdzeklis ir pieejams. 

Uz HTML balstītus palīdzības faili ir aizvietots 
ar stingrāku palīdzību serveris, kas nodrošina 

palīdzības saturu visiem klientiem no centralizētas 
vietas, HTML un citos formātos. 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Izpildot setup.exe instalēts web pakalpojums, 
kas vieso palīdzības saturu. 

 

Plānot uzstādīšanu, pārbaudiet, vai jums ir IIS 
serverī, kas var uzľemt servera palīdzību. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Mantotiem rekvizītiem un AOT elementi tiek 
noľemti jaunināšanas laikā. 

 

Plānošanu jaunināšanu, pārliecinieties, vai jums ir 
IIS serverī, kas var uzľemt servera palīdzību. 

Papildinformācija 

Lai iegūtu papildinformāciju par servera palīdzību, skatiet tēmu visā produkta līdzeklim palīdzēt server. 
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X + + ziņošanas sistēmu 

Microsoft Dynamics AX 2009 un vecākās versijās atbalstīti X + + ziľošanas sistēmu, kas tika 

izmantota, lai veidotu pielāgotas atskaites sistēmā Microsoft Dynamics AX. X + + ziľošanas sistēmā 

Microsoft Dynamics AX 2012. gadā ir novecojuši un nebūs pieejami nākotnes versijas.  

Apskats 

Vienums Apraksts 

Izslēgšanas iemesls Funkcionalitāte, ko nodrošina X + + ziľošanas 
sistēma bija novecojusi, šādu iemeslu dēļ: 

 Diagrammu trūkums. 

 Lietojot Microsoft Dynamics AX datu avoti 
pamatojuma trūkumu.  

 Interaktīvs atskaišu atbalsta trūkums. 

 Tas ir-nozares standarta šķīdums. 

Aizvietots ar citu līdzekli SQL Server Reporting Services tagad ir primāro 
pārskatu platforma par Microsoft Dynamics AX. 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana.  

Izmaiľas, lai uzlabotu Pēc jaunināšanas uz Microsoft Dynamics AX 2012, 
atskaitēm, kas balstītas uz X + + pārskata 
ietvaros tiek iekopēts sistēmas Microsoft 

Dynamics AX 2012, bet tie ir jaunināts. Mēs 
iesakām izmantot atskaišu izveides pakalpojumu 

atskaiti (ja ar Microsoft Dynamics AX 2012) kā 

veidni un pielāgot to savām vajadzībām.  

Papildinformācija 

Plašāku informāciju par Microsoft Dynamics AX 2012 izmaiľas ziľošanas, skatiet tēmu visā produkta 
līdzeklis par Pārskati. 
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Microsoft Dynamics AX 2009 atskaites 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls SQL Server Reporting Services tagad ir primāro 
pārskatu platforma par Microsoft Dynamics AX. 
Out-of--box ziľojumus, kas tiek nodrošināti ar 
Microsoft Dynamics AX ir konvertētas tā, lai tie 

darbojas Reporting Services platformas. Visi 
pārskati tika novērtēti, un daţi ziľojumi nav tiek 
sniegti šajā redakcijā, jo, piemēram, ir vairākas 

citas atskaites tika konsolidēti vienā atskaišu 
izveides pakalpojumu atskaiti vai tiem pašiem 
datiem var drukāt no formas. 

Aizvietots ar citu līdzekli SQL Server pārskatu izveides pakalpojumi (SSRS) 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Ziľojumi tiek kopēti, bet ne ir modernizētas no 
Microsoft Dynamics AX 2009 uz Microsoft 
Dynamics AX 2012. 

Papildinformācija 

Informāciju par Microsoft Dynamics AX 2009 kartēšana uz Microsoft Dynamics AX 2012 atskaitēm 
skatiet Kartēšanas Microsoft Dynamics AX 2009 atskaites 2012 versija Microsoft Dynamics AX.  

Microsoft Dynamics AX 2012 un nākotnes versijas nav sniegt ziľojumus šajā tabulā. Šo ziľojumu 
saraksts ir pagaidu, pamatojoties uz pašreizējo cerības, un var tikt mainīta bez iepriekšēja 
brīdinājuma. 

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

Novecojušās ziņojumi Novecojušās ziņojumi Novecojušās ziņojumi  
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Novecojušās ziņojumi Novecojušās ziņojumi Novecojušās ziņojumi  
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Novecojušās ziņojumi Novecojušās ziņojumi Novecojušās ziņojumi  
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Novecojušās ziņojumi Novecojušās ziņojumi Novecojušās ziņojumi  
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1 Noľemt Microsoft Dynamics AX 2012 R2, jo rezultātā analīzes atskaite sniedz tādu pašu informāciju. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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Application Hierarchy Tree (AHT) 

Microsoft Dynamics AX 2009 Application Hierarchy Tree tiek izmantota, lai pārbaudītu veidus un to 
hierarhisko struktūru, piemēram, klases, kas paplašina citā klasē. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Application Hierarchy Tree tika balstīta pults 
palīdzību Microsoft Dynamics AX 2012. gadā 
ir novecojusi. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Kods ir pārstrādāts un funkciju tagad sauc 
pārlūkprogrammas tipa hierarhija. Kopējais 

lietotāja interfeisā nemainās, bet rīks tagad 
hosted vidē MorphX MDI bērnībā. Rīks arī 
paplašināta, lai atbalstītu tabulu mantojuma 

un navigācijas uzskaitīto elementu dalībniekiem, 
piemēram, metodes. Turklāt dockable variants, 
sauc tipu hierarhijas kontekstā, var izmantot, 
lai sniegtu hierarhijas konteksta informāciju 

lietotājiem seansa AOT. 

Moduļus, kas ietekmē Izstrādātāju un partneri Tools 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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Kods Internet Explorer 

Microsoft Dynamics AX 2009 kods Internet Explorer ļauj kodu un komponentu lietojumprogrammu 
objektu pārlūkot, izmantojot hipersaites. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Kods Internet Explorer tika balstīta pults palīdzību 
Microsoft Dynamics AX 2012. gadā ir novecojusi. 
Jo pārklājas ar Application Hierarchy Tree un tā 

aizstāšana, kods Internet Explorer nav pārnesti. 

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Līdzeklis vairs nav pieejams, un nav līdzekļu 

Nomaiľa. 

Moduļus, kas ietekmē Izstrādātāju un partneri Tools 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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Drukāt no AOT un redaktors 

Microsoft Dynamics AX 2009, lietotāji var drukāt AOT zariem .xpo saturu un kodu kā atskaites. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Iespēja drukāt paļauties-SSRS ziľošanas atbalstu, 
kas ir novecojusi Microsoft Dynamics AX 2012. 
gadā. Tāpēc, ka līdzeklis galvenokārt (izľemot 
kodu) drukā .xpo saturu, kas var manuāli 

izdrukāt, un, jo nereti tiek izmantots līdzeklis, 
bez investīcijām panākts īstenot atbalstu Microsoft 
Dynamics AX 2012. gadā.  

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Līdzeklis vairs nav pieejams, un nav līdzekļu 
Nomaiľa. Kā profilakse, mezgliem var eksportēt 

kā .xpo faili un pēc tam izdrukāt manuāli. 

Moduļus, kas ietekmē Izstrādātāju un partneri Tools 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 

jaunināšana. 
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X + + redaktoru 

Microsoft Dynamics AX 2009 X + + redaktoru izmanto MorphX rakstīt X + + kodā. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls X + + redaktors bija ierobeţotas iespējas un bija 
novecojusi, lai veids, kā jaunā ieviešanu X + + 
redaktoru ar jaunām funkcijām. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis ir novecojusi un jauno X + + 
redaktoru, balstoties uz Visual Studio 2010 
redaktoru kontroli, ir ieviesta. Lai gan skriptu 

redaktors paplašināšanu joprojām tiek atbalstīta, 
paplašinājumi mantojums redaktors UI vairs 
netiek atbalstīta. 

Moduļus, kas ietekmē Izstrādātāju un partneri Tools 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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AOD failu aizstāj SQL servera krātuvē 

Slāľa bāzētu lietojumprogrammu objektu failus (AOD failu) ir aizstātas ar speciālu SQL servera 
datu bāzi, kas minēta kā veikals modeli. Visu lietojumprogrammu elementi ir veikals modeli. 

Izstrādātājiem, uzglabāšana ir pārredzama. Uzstādīšanas programma izveido veikals modeli, 
izmantojot korporācijas Microsoft programmas elementiem.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Izmantošanu, state-of--art bāzi atpakaļ beigām, 

piemēram, SQL Server, kas patentētu datu bāze 
(lietojumprogrammas objektu datu bāze un tās 
AOD failu) vājo vietu attīstība, uzturēšana un 

efektivitātes ziľā. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. AOD failu un patentētu datu bāzē ir aizstātas 

ar SQL Server datu bāzi. AOD failu no Microsoft 
Dynamics AX 2009 un Microsoft Dynamics AX 4.0 
var ielādēt modelis veikalu jaunināšanas laikā vai 
vēlāk MorphX attīstītājs izvēlnē. 

AXUTIL.EXE ir komandrindas rīks, lai pārvaldītu 
metadatus, kas ir "tranzīts", piemēram, 
eksportētājiem, uzstādot un pat atinstalējot 

metadatus. 

Moduļus, kas ietekmē Izstrādātāju un partneri Tools 

Instalācijas veiktās izmaiľas Nepieciešamās izmaiľas veic uzstādīšanas 
programma, kas instalē modeļiem (jauna loģiskā 

iepakojumu metadatu) modelis veikalā SQL 

serverī. Veikals modeli ir neatľemama daļa no 
lietojumprogrammas datu bāze. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Jaunināšanas process ir semantiski ļoti 
līdzīgs process iepriekšējās versijās, bet ir 
nepieciešamas pāris jaunas darbības. AOD failu 

un direktoriju vairs tiek kopētas no iepriekšējo 
versiju programmas direktoriju, bet tagad ir 
importēts modeļa bāzes. Turklāt mēs iesakām 

tos importēt sekundāro datu bāzē ar nosaukumu 
"alternatīvā" datu bāzi, kas faktiski imitē 
direktorija kods salīdzināšanai. 
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Slāni funkcionalitātes AOT sadalīšana 

Microsoft Dynamics AX 2009. gadā varētu apskatīt vairākus slāľus AOT. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX 2012, iespēju apskatīt 
vairākus slāľus AOT ir novecojusi, jo iezīme bija 
reti izmanto un tendence izraisīt nestabilitāti 
MorphX vidē. 

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Līdzeklis vairs nav pieejams. Lielākajai daļai 
zināmo izmantošanas gadījumos, rīku Salīdzināt 

kods ir derīgs Nomaiľa un ir viegli pieejama, 
nospieţot taustiľu kombināciju CTRL + G. 

Moduļus, kas ietekmē Izstrādātāju un partneri Tools 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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Komanda serveris 

Microsoft Dynamics AX 2009 identifikāciju serveri, sauc par grupas serveri rīko jaunā objekta ID 
sadalījumu. Komanda serveris var nosūtīt no vairākām instalācijām programmas objektu servera 

(AOS) sniegt unikālu ID piešķiršana pāri vairākiem projekta izstrādes vidēm. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Ieviešot instalācijas specifiska apliecība, 
identifikācijas tabulas, klases un citu ID balstās 

AOT elementu tagad tiek piešķirts uzstādīšanas 
laikā nav attīstības laikā.  

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Līdzeklis vairs nav pieejams, jo tas ir 
novecojis. Komanda serveris vairs nav instalēts. 

Moduļus, kas ietekmē Izstrādātāju un partneri Tools 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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Microsoft Visual SourceSafe 

Microsoft Dynamics AX 2009 un vecākas versijas atbalsta Microsoft® Visual SourceSafe® versiju 
kontroles mehānismu. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Atbalstu, Microsoft Visual SourceSafe versiju 
kontrole tiek veikta tā noľemšana par labu 
Microsoft® Visual Studio® Team Foundation 

Server 201, jo Team Foundation serveris 
nodrošina uzlabotu funkcionalitāti. 

Aizvietots ar citu līdzekli Visual SourceSafe atbalstu Microsoft 
Dynamics AX 2012. gadā paliek, bet tiks noľemti 
nākamo versiju Microsoft Dynamics AX. Mēs 

rekomendējam, lai jūs tagad izmantojat Visual 
Studio komanda Foundation Server 2010 vietā 
Microsoft Visual SourceSafe. Baltās grāmatas par 
jaunināšanas ceļi no Visual SourceSafe Team 

Foundation serveri ir pieejami PartnerSource. 

Moduļus, kas ietekmē Visiem, ieskaitot telpas attīstību. 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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Pārskata projekta 

Microsoft Dynamics AX 2009 pārskata projekts tiek lietota, kad lietotāji rediģē .moxl failus, kas ir 
attēlojums pārskatu modeļus failu. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX 2012. gadā, tiek izkārtots 
attīstības pieredzi attīstības centrālais repozitorijs 
Microsoft Dynamics AX. Tāpēc visus modeļa datus 

uzglabā krātuve un rediģē tieši krātuve. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Jaunu projektu ar nosaukumu modeļa projekts 

ļauj tiešo rediģēšanas jebkura pārskata datu 
krātuve, neprasot vietējo .moxl failus. 

Moduļus, kas ietekmē Izstrādātāju un partneri Tools 

Instalācijas veiktās izmaiľas Neviens. Šis līdzeklis tiek instalēts kā Visual 

Studio integrācija uzstādīšanas laikā. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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X + + darbplūsmas API 

Microsoft Dynamics AX 2009 X + + darbplūsmas API izmanto, lai programmiski izveidot darbplūsmas. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Funkcionalitāte, ko nodrošina šis līdzeklis bija 
ierobeţots. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Iezīme bija novecojusi un rezerves līdzeklis ir 

pieejams. X + + darbplūsmas API tika aizstāts ar 
API pārvaldāmu darba plūsmu, jo šādi līdzekļi tika 
plānoti Microsoft Dynamics AX 2012:  

 Papildu darbplūsmas līdzekļus, piemēram, 

uzlabotas plūsmas kontrole 

 Jaunu pārvaldāmu darba plūsmu 

redaktors, kas pārvalda programmēšanas 

interfeiss 

Tādēļ visu darbplūsmu API ir refactored kā 
pārvalda API, un tika pievienots atbalsts jaunas 

darbplūsmas līdzekļus un darbplūsmas redaktors. 

Moduļus, kas ietekmē Biznesa procesu un darba plūsmu 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 

Papildinformācija 

Papildinformāciju par darbplūsmu skatiet darbplūsmas iedaļas pielikumā.  
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SQL Server Report Builder integrācija ar Microsoft Dynamics AX 

pārskatu modeļus 

SQL Server Report Builder ir līdzeklis sadalīts ar SQL servera pārskata pakalpojumiem. Tas ļauj 

lietotājam vienkāršu atskaišu veidošanai, izmantojot Microsoft Dynamics AX datus. Šis līdzeklis 

ieviesa Microsoft Dynamics AX 4.0 un tika iekļauts arī Microsoft Dynamics AX 2009.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Šo iespēju izmantoja ļoti reti, un bija grūti to 

set up and configure. Atskaitēm, kas izveidotas, 
izmantojot šo funkciju veic slikti reālās dzīves 
scenārijus.  

Aizvietots ar citu līdzekli Šis līdzeklis vairs nav pieejams Microsoft 
Dynamics AX 2012. gadā. Microsoft 
Dynamics AX 2012 atbalsta ekspromta pārskatu, 

izmantojot OLAP kubiem. Biznesa lietotāji var 
sekmīgāk izmantot Excel PowerPivot iespēju 
izveidot ad hoc darba pārskatus. 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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Maksājumu pakalpojumus, izmantojot Authorize.Net 

Integrācija ar diviem maksājumu pakalpojumiem tika ieviests maksājumu pakalpojumiem 
sistēmai Microsoft Dynamics un Microsoft Dynamics AX 2009—Authorize.Net® ERP. Microsoft 

Dynamics AX 2012, tiks atbalstītas vienīgi maksājumu pakalpojumu Microsoft Dynamics ERP. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Cybersource ir iegādājies Authorize.Net un 
mēs paredzam, ka kādā datumā nākotnē šie 

pakalpojumi tiks integrēti savu produktu 
komplekts. Microsoft Dynamics AX 2012. gadā, 
mēs šobrīd piedāvā vienotu piekļuves punktu, 

lai Cybersource ar maksājumu pakalpojumiem 
Microsoft Dynamics® ERP. 

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Līdzeklis vairs nav pieejams un nav līdzekļu 
Nomaiľa. 

Moduļus, kas ietekmē Parādi kreditoriem 

Debitori 

Instalācijas veiktās izmaiľas Instalēšana no Microsoft Dynamics AX 2012 

nemainīsies. Tomēr, Authorize.Net vairs 
neparādīsies kā derīga maksājumu pakalpojumu. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Par Microsoft Dynamics AX 2009, kas ļaus 
klientiem pāriet no Authorize.Net maksājumu 
pakalpojumu Microsoft Dynamics ERP nodos 

labojumfails. Pēc tam, kad klients ir ieguvis 

kontu ar maksājumu pakalpojumiem Microsoft 
Dynamics ERP, Microsoft Dynamics AX 2009 
turpinās izmantot Authorize.Net apstrādāt ar 

kredītkartēm, kas ir bijusi atļauta Authorize.Net 
esošajiem pārdošanas pasūtījumiem. Visi jaunie 
pasūtījumi tiks apstrādāta, izmantojot 

maksājumu pakalpojumu Microsoft 
Dynamics ERP. 

Papildinformācija 

Plašāku informāciju par Microsoft Dynamics AX 2012 maksājumu pakalpojumiem, skatiet produktu 
plašu funkciju Maksājumu pakalpojumu Microsoft Dynamics ERP. 
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Virsgrāmatas budžets 

Microsoft Dynamics AX 2009 Virsgrāmatas budţets ir vārdu formas un satura kur budţeta summas 
Virsgrāmatas kontiem tiek uzľemts. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Budţeta funkcionalitāti Microsoft 
Dynamics AX 2012. gadā tika pārstrādāts un 
paplašināts, lai iekļautu papildu funkcionalitāti, 

piemēram, budţeta kontroles. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Virsgrāmatas budţets ir aizstāta ar budţeta 

reģistra ierakstus. Budţeta reģistra ieraksti ļauj 
budţeta summas jāieraksta, lietojot virsraksta 
rinda/koncepciju.  

Organizācija var veikt šādas darbības: 

 Noteiktu dimensijas, kuras ir paredzētas 
budţeta. 

 Definējiet budţeta kodi, kas attiecas 

uz budţeta papildu audita tipus par 
izmaiľām budţetā. 

 Piešķirt budţetu pa periodiem. 

 Piešķirt budţetu dimensijās. 

 Atkārtot budţeta summas. 

 Lietot web pakalpojumu integrāciju 

budţeta reģistra ierakstus. 

 Budţeta darbības apstiprinājuma 
darbplūsmas lietošana. 

 Izmantot budţeta salīdzinājumā ar 

faktisko pieprasījumu un ziľojumu. 

 Izveidot budţeta reģistra ierakstus, 
izmantojot projektu, pieprasījumu, 

piegādes un fiksēto pamatlīdzekļu 
budţetiem. 

Piezīme: Microsoft Dynamics AX 2009 lietotājs 

var arī pārsūtīt izmaksu uzskaites budţeta 
Virsgrāmatas budţetu. Tas netiek atbalstīts 
Microsoft Dynamics AX 2012. gadā, jo jaunās 
dimensijas ietvaros netika īstenots tādā veidā, 

kas nodrošina datu plūsmu ārpus izmaksu 
uzskaites izmaksu uzskaitē.  
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Vienums aprakstus. 

Moduļus, kas ietekmē Budţeta veidošana 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Virsgrāmatas budţeta ierakstus pirmapstrādi 
konvertē budţeta reģistra ierakstiem Microsoft 
Dynamics AX 2012. gadā.  

Papildinformācija 

Plašāku informāciju par budţeta plānošanu un budţeta kontroli, skatiet tēmās visā produkta līdzeklim 
budţeta un budţeta kontroli, un grāmatas un subledger līnijām un sadales. 
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Finanšu dimensijas un LedgerTable 

Microsoft Dynamics AX 2009 un vecākās versijās, LedgerTable formas un tabulas izmanto, lai 
izveidotu kontu. Finanšu dimensijas aktivizē dimensijas un dimensiju kodus, veidot un uzturēt 

lietošanai par finanšu darījumiem.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Ir ieviesta jauna finanšu dimensijas ietvaros. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis vairs nav pieejams un ir aizvietota 
ar jauno finanšu dimensijas ietvaros. 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Jaunināšanas process ietver pirmsjaunināšanas 
darbības apvienot kontus un dimensijas, kas ir 

pretrunā. 

Papildinformācija 

Lai iegūtu papildinformāciju par finanšu dimensijas, skatiet tēmu visā produkta līdzeklim 
finanšu dimensijas. 
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EPBookkeeperRoleCenter 

Microsoft Dynamics AX lietotāji, tiek pievienoti lomu centriem, pamatojoties uz lietotāju profiliem, 
kas tiek norādīta noklusētā informācija par īpašo lomu šajā organizācijā. Katrs lietotājs ir saistīts ar 

lietotāja profilu, un katram profilam ir noteikts informācijas centrs. Lomu grāmatvedis ir atbildīgs par 
uzdevumiem, piemēram, radot kreditoru rēķinus maksāt, izveidot pārdošanas rēķinu, rēķinu klienti, 
reģistrēšana klientu maksājumu, noguldot maksājumi par banku kontu, saskaľotu bankas izrakstu, 

drukas finanšu pārskatos, un grāmatas noslēguma mēneša beigās. 

 

 Noklusējuma lietotāja profilam: grāmatvedis 

 Centra lomu lapas nosaukums: EPBookkeeperRoleCenter 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX 2012 drošības lomas 
viedokļa ir bez grāmatvedis loma. Tāpēc 

grāmatvedis loma ir izľemta no BI kubi, 
un arī noľemta grāmatvedis centra loma un 
pamata Web daļas. Kopumā lomu centri paši nav 

drošības, bet aizsargājami elementi tiek parādīti 
centra lomu var. Grāmatveţa loma ir identificēts 
kā līdzvērtīgu lomu grāmatvedis, pienākumi un 

privilēģijas, kas ir līdzība.  

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Līdzeklis vairs nav pieejams, un nav līdzekļu 
Nomaiľa. 

Moduļus, kas ietekmē Business Intelligence 

Klients 

uzľēmuma portāls 

Virsgrāmata 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 

jaunināšana. 

Papildinformācija 

Plašāku informāciju par lomu centriem skatiet: 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
http://www.microsoft.com/Dynamics/EN/US/using/AX-Finance-role-Center.aspx
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ExchangeRates 

Microsoft Dynamics AX 2009 ExchRates tabulu un formu izmanto, lai izveidotu un uzturētu valūtas un 
to valūtu maiľas kursus. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Jaunu kopīgu valūtu un valūtas maiľas kursu 
funkcionalitāti ir aizstājusi ExchRates tabulā. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis vairs nav pieejams, un ir aizstāts 
ar kopīgu valūtu un maiľas kursus.  

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Pirmsjaunināšanas procesa ietvaros, lietotājs 
var novērst radušos konfliktus. Piemēram, 

sinhronizācijas konflikts rodas, ja vairāki 
uzľēmumi lieto vienu un to pašu valūtu, 
bet tas ir iestatīts citādi, katram uzľēmumam. 
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LedgerTrans tabula 

Microsoft Dynamics AX 2009 LedgerTrans tabula satur grāmatotās Virsgrāmatas datus, kas ietver 
dokumentus, datumus, Virsgrāmatas kontu, dimensiju kodi, Grāmatošanas slānis un summas. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Tāpēc arhitektūras izmaiľas programmā, šajā 
tabulā bija refactored atbalstīt jauno finanšu 
dimensijai un subledger ţurnālu sistēmas. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis ir novecojusi, un jaunā tabulā vai 
aizstāt tabulu LedgerTrans: 

 GeneralJournalEntry 

 GeneralJournalAccountEntry 

 LedgerEntryJournal 

 LedgerEntry 

 SubledgerVoucherGeneralJournalEntry 

 LedgerEntryJournalizing 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu LedgerTrans ieraksti tiek modernizētas jaunu datu 
modelim, izľemot virtuālos datu failus, ja tabulas 

LedgerTrans ir TableCollection. Ja LedgerTrans 

tabulu izmanto virtuālos datu iestatīšana, neizpilda 
modernizācijas un tiek uzdots sazināties ar savu 

partneri vai atbalstu. Ierakstiem jābūt pārcēlās 
no virtuālajam uzľēmumam pirms jaunināšanas. 

Papildinformācija 

Lai iegūtu papildinformāciju par grāmatas un subledger līnijām, skatiet tēmu visā produkta līdzeklim 
grāmatas un subledger līnijām un sadales. 
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LedgerPeriod 

Microsoft Dynamics AX 2009 LedgerPeriod tabulu un formu izmanto, lai izveidotu un uzturētu 
uzľēmuma finanšu periodus. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Globālās organizācijas darbojas kā daţādas 
juridiskas personas daţādos ģeogrāfiskajos 
apgabalos. Tomēr viľi dalīties ar lielu datu 

apjomu, piem., kartēm, kontiem, valūtu, 
valūtas maiľas kursu un kalendārus. Šīs atsauces 
un pamata datu definēšanu, kas vienreiz un 

izplatīšanai juridiskajām personām samazina 
izmaksas par šādu datu uzturēšanu visā 
organizācijā. Tomēr Virsgrāmatas periodiem 

un saistītajām tabulām AssetCalendar nesniedza 
pietiekamu atbalstu šim scenārijam un ir aizstātas 
ar stingrāku fiskālo kopīgotos kalendārus.  

Tālāk esošajās tabulās ir atmestas: 

 AssetCalendar 

 AssetCalendarPeriod 

 AssetCalendarYear 

 LedgerPeriod 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis vairs nav pieejams un ir aizstāts ar 

fiskālo kopīgotos kalendārus.  

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Esošās Virsgrāmatas periodiem un Pamatlīdzekļu 

kalendāri tiek jaunināti uz jauno finanšu 
kalendārus. Tur ir pirmsjaunināšanas solis, 
kur lietotājs var pārdēvēt fiskālo kalendārus. 

Papildinformācija 

Lai iegūtu papildinformāciju par grāmatas un sub Virsgrāmatas rindas, skatiet tēmu visā produkta 
līdzeklim grāmatas un subledger līnijām un sadales. 
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Valsts/reģiona konfigurācijas atslēgas 

Microsoft Dynamics AX 2009 un vecākās versijās, valsts/reģiona konfigurācijas atslēgas tiek 
izmantotas, lai aktivizētu un parādītu valsts/reģiona specifiskām funkcionalitātēm. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Valsts/reģiona konfigurācijas atslēgas ir 
instalācijas apgabalos un reāla prasība bija 
kontrole pār atsevišķiem uzľēmumiem, 

starptautiskie scenārijos pieejamajiem līdzekļiem. 
Arī spējas bija nepieciešama, lai veiktu funkcijas, 
kas pieejamas, pamatojoties uz uzľēmuma 

atrašanās vietu, klienta atrašanās vietā un tā 
tālāk. Valsts/reģiona ietvaros tika ieviesta, lai 
izpildītu šo prasību, un šis līdzeklis aizvieto 

valsts/reģiona konfigurācijas atslēgas kontroli 
pār līdzekļu pieejamību. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Funkcija paliek tikai par atgriezenisku 

savietojamību. Gan līdzeklis netiks noľemtas 
līdz nākamā versija Microsoft Dynamics AX, 
rezerves līdzeklis jau ir pieejams. Microsoft 

Dynamics AX 2012 kontrolēt līdzekļu pieejamību, 
pamatojoties uz juridiskās personas atrašanās 
vietu, izmanto valstij/reģionam, kas saistīts ar 

primāro adresi juridiskajai personai. Piemēram, 
ja adrese, juridiskajai personai, kas ir Kanādā, 
lietotāji var redzēt un strādāt ar Kanādas 

specifikai. 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 

jaunināšana. 

Papildinformācija 

Informāciju par to, kā izmantot valsts/reģiona konfigurācijas atslēgas, kad veiksit jaunināšanu uz 
Microsoft Dynamics AX 2012 esošo Microsoft Dynamics AX versijai, skatiet Jaunināšanas ceļvedis. 

  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=163798
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ES tirdzniecības sarakstu pārsūtīšana (Beļģija) 

Microsoft Dynamics AX 2009. gadā ir divi ES pārdošanas sarakstā nodošanu, standarta ES 
tirdzniecības saraksta pārsūtīšana un atsevišķu ES pārdošanas saraksts nodošanu Beļģijā. Otrais 

no tiem ir valsts/reģiona noteiktu funkciju, kas ļauj pārsūtīt informāciju uz ES pārdošanas sarakstu 
veidlapa, kuras pamatā ir informācija par nodokļiem. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls 2010. Gadā, izmaiľas Kopienas tiesību aktos, 

kas nepieciešami jaunu funkciju nodošana ES 
pārdošanas sarakstā. Jaunā ES tirdzniecības 
sarakstam pārneses funkcijas pamatā 

funkcionalitātei Beļģijas un to pārsūta datus uz 
ES pārdošanas sarakstu veidlapu, kuras pamatā 
ir informācija par nodokļiem.  

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Šim līdzeklim ir noľemt Microsoft 
Dynamics AX 2012. gadā un aizstāj standarta 
ES tirdzniecības saraksta pārsūtīšana. 

Moduļus, kas ietekmē Finanšu vadība 

GDL 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Lietotājiem ir jāpārbauda nodokļu grupas 
konfigurācija un pašreizējo PVN kodu. Tie var būt 
nepieciešama, lai uzstādītu jaunu nodokļu kodus. 

Turklāt viľi var pieprasīt vai nu mainīt uz piešķirts 

apkalpojamās preces grupas vai jaunu krājuma 
PVN grupu iestatīšana un piešķirt tos 
pakalpojumus un/vai kategorijām. Tas jādara 

pirms darbības ir iegrāmatotas Microsoft 
Dynamics AX 2012. gadā.  
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Spēkā stāšanās datums ieraksti 

Microsoft Dynamics AX 2009, darbinieku/uzľēmēja, darbu, novietojumu un nodaļu (organizācija) 
ieraksti tiek glabāti kā spēkā datumu ieraksti. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Tika ierobeţota funkcionalitāte, ko 
nodrošina funkciju. Līdzeklis ir aizvietots 
ar jaunu datums efektīvu sistēmu Microsoft 

Dynamics AX 2012. gadā. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis vairs nav pieejams, un rezerves 

līdzeklis ir pieejams. 

Visus ierakstus turpina būt spēkā datumu, bet 
tās izmantot jaunu datumu efektīvu regulējumu. 

Microsoft Dynamics AX 2012 datumu un laiku 
elementi ir pakļauti lietotāja interfeisā. 

Moduļus, kas ietekmē Personāla vadība 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Datumā spēkā esošo ierakstu tiek jaunināti uz 
jaunām tabulām, kas glabā šos ierakstus. Spēkā 
stāšanās datums ierakstu apstrādes pabeigšanas 

ar sistēmu Microsoft Dynamics AX 2012. 

Piezīme: tabulas struktūra ir normalizējies 
cilvēkresursos. Vairākus ierakstus, balstoties 

uz jaunu tabulu definīciju Microsoft 

Dynamics AX 2012 var sadalīt datumā 
spēkā vienu ierakstu. 
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Dzēst personīgo informāciju (darbinieku un iesniedzējam) 

Microsoft Dynamics AX 2009 funkciju dzēst personīgo informāciju sniedz iespēju dzēst informāciju, 
kas saistīta ar darbiniekiem un kandidātiem, piemēram, vārda, sociālās apdrošināšanas numurs, 

informācija par vīzām, adreses un izglītības. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Liela daļa šīs informācijas tiek glabāta globālajā 
adrešu grāmatā, kas ir kopīgas visā uzľēmumā 

un izľemšanas var ietekmēt citus datus. 

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Līdzeklis vairs nav pieejams, un nav līdzekļu 

Nomaiľa. Joprojām personisko informāciju var 
izdzēst individuālus ierakstus manuāli, noľemot. 

Moduļus, kas ietekmē Cilvēkresursi 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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Cilvēkresursu cilni, kas atrodas Web vietā uzņēmuma portāls 

Uzľēmuma portāls Microsoft Dynamics AX 2009, cilvēkresursu cilni var izmantot, lai skatītu atbildes uz 
aptaujas anketas jautājumiem un cita veiktspējas pārvaldības datu.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Šajā cilnē funkcionalitāte bija nepilnīga un sniedz 
ierobeţotu pabalstu personāla vadības 
personālam. 

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Līdzeklis vairs nav pieejams, un nav līdzekļu 
Nomaiľa. Tomēr pilnīga funkcionalitāte ir 

pieejama modulī klientu. 

Moduļus, kas ietekmē Personāla vadība 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē neietekmē jaunināšanu. 

  



 

162 

 

JAUNAS, MAINĪT UN NOVECOJUSI LĪDZEKĻI MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 

Atvieglojumi 

Microsoft Dynamics AX 2009 pabalstiem tika iestatīts, izmantojot priekšrocības formām.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Priekšrocības funkcionalitāti Microsoft 
Dynamics AX 2009 bija diezgan ierobeţotas, 
un Microsoft Dynamics AX 2012 nodrošina 
paplašinātas priekšrocības funkcionalitāti. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis vairs nav pieejams, un rezerves 
līdzeklis ir pieejams. 

Moduļus, kas ietekmē Personāla vadība 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Esošās priekšrocības informācijas ir modernizētas 

izmantošanai jaunu pabalstu funkcionalitāti. 
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Ievadiet darba centra darbinieki 

Microsoft Dynamics AX 2009, darbiniekiem var būt viens no trim tipiem: darbinieks, uzľēmējs vai 
resursu.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Arhitektūras izmaiľas ietekmē darbinieka tipu 
funkcionalitāti.  

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Līdzeklis vairs nav pieejams, un nav līdzekļu 
Nomaiľa. Microsoft Dynamics AX 2012, eksistē 
tikai strādājošo darbinieku un darbuzľēmējs 

veidu. 

Moduļus, kas ietekmē Personāla vadība 

Piegādes ķēdes pārvaldība 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Darba centra darbiniekiem nav veicis jaunināšanu 
uz Microsoft Dynamics AX 2012. Jaunināšanas 
iepriekšējās apstrādes skriptu iegūt informāciju 

un rīcību var uzľemties šos ierakstus pirms 
jaunināšanas pabeigšanas.  
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Visio eksporta attiecības, vietām un organizatoriskās struktūras 

pārskatu viedokli 

Microsoft Dynamics AX 2009, Visio var eksportēt ziľošanas relācijas skatu, atrašanās vietas skatīt un 

organizatoriskās struktūras skatu. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Arhitektūras izmaiľas un jaunā vadīkla tika 
pievienoti visi trīs viedokļi. Jaunā vadīkla ļauj 

vairāk mezglu, lai parādītu hierarhisku struktūru. 
Varat izveidot un modificēt tieši no jauna vadības 
mezgli. Arhitektūras izmaiľas būtu vajadzīgi 
plašas izmaiľas Visio eksporta funkciju. 

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Visio eksporta funkcija vairs nav pieejami un 
nav līdzekļu Nomaiľa. 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 

jaunināšana. 
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Telemārketings 

Microsoft Dynamics AX 2009, lietotāji var izmantot funkciju telemārketinga izveidot zvanu saraksti, 
kuru pamatā ir tabula jautājumi. Zvanu sarakstus var arī veidot no mārketinga automatizāciju. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Šis līdzeklis tiek noľemts, jo funkcionalitāte ir 
ierobeţota. 

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Telemārketinga līdzeklis paliek Microsoft 
Dynamics AX 2012. gadā, bet tiks noľemti 
nākamo produkta versiju. Nākamā versija, kas ir 

telemārketinga ieraksti tiks sapludināta ar zvanu 
sarakstiem un zvanu saraksta funkcionalitāte tiks 
pārvietots uz mārketinga automatizācijas licenci. 

Moduļus, kas ietekmē Pārdošana un mārketings 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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TAPI integrācija 

Microsoft Dynamics AX, pārdošanas un mārketinga modulī, pazīstams arī kā CRM modulī ietver 
funkcionalitāti ietverot CTI (datoru telefonijas integrācija) sistēmas, izmantojot Microsoft telefonijas 

API (TAPI) protokolu. CTI sistēma reģistrē un pārvalda ienākošos un izejošos tālruľa sakariem. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Funkcionalitāte, ko nodrošina šis līdzeklis bija 
ierobeţots. 

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Funkcija paliek Microsoft Dynamics AX 2012. 
gadā, bet tiks noľemti nākamo produkta versiju. 

Nav rezerves līdzeklis pašlaik nav pieejams. 

Moduļus, kas ietekmē Pārdošana un mārketings 

Instalācijas veiktās izmaiľas Vairs smmPhone komponents ir instalēts. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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Pārvaldības statistika 

Pārvaldības statistikas līdzekli grafos parāda pārdošanas vadības informāciju. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls SQL Server Reporting Services to Microsoft 
Dynamics AX, kopā ar Microsoft Office integrācija, 
papildus nodrošina lietotājus ar plašu grafiskos 
funkcionalitāti. 

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Funkcija paliek Microsoft Dynamics AX 2012. 
gadā, bet tiks noľemti nākamo produkta versiju. 

Nav rezerves līdzeklis pašlaik nav pieejams. 

Moduļus, kas ietekmē Pārdošana un mārketings 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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CRM dokumentu apstrādei 

CRM dokumentu apstrāde ir pagarinājumu standarta Microsoft Dynamics AX dokumentu vadība, 
kas ļauj identificēt dokumenta autors un sūtīt dokumentus kā e-pasta lietotājiem. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls CRM dokumentu apstrādei tiek integrētas 
standarta Microsoft Dynamics AX dokumentu 
apstrādi. 

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Funkcija paliek Microsoft Dynamics AX 2012. 
gadā, bet būs pilnībā integrēti ar standarta 

Microsoft Dynamics AX dokumentu apstrādes 
produkta nākamo versiju.  

Moduļus, kas ietekmē Pārdošana un mārketings 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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Darbību reģistrācijas žurnāls 

Darbību reģistrācijas ţurnālā reģistrē satura izmaiľas, piemēram, kurš veicis izmaiľas un kad tie tika 
veikti, lai laukos un noteiktām CRM entītijām. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls CRM izmanto meţizstrādes pieejams sistēmā 
Microsoft Dynamics AX datu bāzē. 

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Funkcija paliek Microsoft Dynamics AX 2012. 
gadā, bet tiks noľemti nākamo produkta versiju. 
Nav rezerves līdzeklis pašlaik nav pieejams. 

Moduļus, kas ietekmē Pārdošana un mārketings 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 

jaunināšana. 
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Pirkšanas pasūtījuma abonements 

Pirkšanas pasūtījumu abonements ir pasūtījuma tipu, kas jāapstrādā vairākas reizes vienu pirkšanas 
pasūtījumu. Funkcija darbojas, atjauno krājumu darbības, tādējādi dodot jaunas kvītis vienā pirkšanas 

pasūtījumā. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Veids, kā tiek īstenota abonēšanas pasūtījuma 
nav saderīgs ar avota dokumentu, sadali un 

Virsgrāmatas budţetu. 

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Līdzeklis vairs nav pieejams, un nav līdzekļu 

Nomaiľa. 

Moduļus, kas ietekmē Sagāde un avoti 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Kodu, kas saistīts ar abonēšanas pasūtījumu tiek 
noľemts. Ir jānoľem arī iespējamās pielāgošanas 
jomā. Baltajā grāmatā aprakstīts, kā paplašināt 
jauno nolīgumu sistēmu, lai atbalstītu 

periodiskiem pasūtījumiem nav gaidāms.  
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virspasūtījumi; 

Microsoft Dynamics AX 2009 pasūtījumu ir līgumsaistības ar piegādātāja pirkt noteiktu daudzumu 
vai vērtību preču apmaiľā pret īpašu atlaidi. Izmantojot virspasūtījumu, var izveidot pirkšanas 

pasūtījumus (izpildei nodotos pasūtījumus) un rēķina krājumus, pēc vajadzības līdz līguma izpildei. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Segu pasūtījuma iezīme bija daţi ierobeţojumi. 
Strukturālas izmaiľas sistēmā Microsoft 

Dynamics AX nepieciešama sega pasūtījumu 
funkcionalitāti, kas ir novecojusi. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis vairs nav pieejams, un rezerves 
līdzeklis ir pieejams.  

Šis līdzeklis tika aizstāts ar pirkšanas un 

pārdošanas līgumu. Pirkšanas un pārdošanas 
līgumi tiek izmantoti, lai dokumentu noteikumus 
un nosacījumus starp pārdošanas persona un 
pērk pusi. Līgumā izsaka maksājumu un piegādes 

nosacījumi saistību kopums. Piemēram, pērkot 
puse apľemas iegādāties konkrētu preci vai 
pakalpojumu, piemēram, 200 velosipēdi, par 

noteiktu cenu apjoms. Alternatīvi, pērkot puse 
apľemas iegādāties īpašu vērtību, piemēram, 
USD 1000, produkta, vai produktu konkrētas 

kategorijas ar īpašas cenu atlaides. Par katru 
līguma saistības, ir derīguma termiľš, kurā 
jāpabeidz faktisko tirdzniecību. 

Moduļus, kas ietekmē Sagāde un avoti 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Virspasūtījumus var jaunināt, izmantojot 
jaunināšanas skripti noteikumu. 
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MK krājuma tipu MK 

Microsoft Dynamics AX 2009 vienumam ir jābūt no MK krājuma tipa likumprojektu ar materiāliem, kas 
ir saistīti ar to.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Arhitektūras izmaiľas Microsoft 
Dynamics AX 2012. gadā, ir mainījies veids, kā ir 
definēts krājumu. Krājumi kļuvuši par produktiem 

un produktu prasa raţojuma definīcija. Raţojuma 
definīcija sastāv no pāris galvenās īpašības, kas 
palīdz identificēt produkta. Viens no šiem 

parametriem ir raţojums, kas norāda, vai 
produkts ir gan (krājumu) materiāls, gan 
nemateriāls, (pakalpojumu vai tiesības). Microsoft 

Dynamics AX 2009, krājuma tipu norādīja, vai 
produkts ir materiālie (prece), nemateriālo 
(pakalpojums), kā arī nozīme, ka varētu būt 
krājuma (MK). Lai nodrošinātu īpašības ir saistītas 

preces, netiek preču lomu saistīto vienumu tipa 
atribūtu bija refactored produkta tipu un vērtību 
MK tika atdalīta no preču un pakalpojumu 

vērtības.  

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis ir noľemts, un rezerves līdzeklis ir 

pieejams.  

Lietotāji nedrīkst joprojām var saistīt ar produkta 
veida preces materiālu komplekta (MK). Microsoft 

Dynamics AX 2012, klientus var piesaistīt MK 

produkta krājuma tipu. Pēc tam, kad tiek veikti 
šī asociācija, lietotāji var izmantot jaunu 
noklusējuma pasūtījuma tipu noklusējuma 

iestatījumi, lai parādītu, vai vienums, kuram 
ir saistīts MK sagādātas vai raţo. 

Moduļus, kas ietekmē Krājuma vadība 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Veicot jaunināšanu no Microsoft 
Dynamics AX 2009 uz Microsoft 
Dynamics AX 2012, lietotāju karti jaunu 

produktu definīcijas esošajiem vienumiem. Kā 
daļu no šī procesa, tie ir jāizlemj, vai pasūtījuma 
tipu noklusējuma jābūt pirkšanai vai raţošanai. 

Tiek saglabāts kopā ar MK. 
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Konfigurējamie elementi 

Microsoft Dynamics AX 2009 izvēles rūtiľas vadīklas vai preču var konfigurēt. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Arhitektūras izmaiľas Microsoft 
Dynamics AX 2012. gadā izmainīja 
definētajiem produktiem. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis ir noľemts, un rezerves līdzeklis ir 
pieejams. 

Kā daļu no produkta definīcija koncepciju 

Microsoft Dynamics AX 2012, procesu, nosakot 
produkta panākts skaidrāk. Lietotājiem izvēlēties, 
vai produkts ir vienkāršs produkts vai produktu 

pamata. Ja produkts ir produkts meistars, 
lietotājam jānorāda līdzeklis vai metode, kas tiek 
izmantota, lai veidotu preču varianti, ka īpaša 
pamata. 

Moduļus, kas ietekmē Krājuma vadība 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Jaunināšanas procesa laikā no Microsoft 

Dynamics AX 2009 uz Microsoft 
Dynamics AX 2012 konfigurējamiem krājumiem 
tiek atjaunināti saskaľā ar produktu vispārējās 

normas un tiek jaunināti uz produkta meistari, 

izmantojot konfigurācijas dimensijas pamatā. 
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Krājumu dimensiju grupas 

Microsoft Dynamics AX 2009 krājuma dimensija aptver visu pieejamo krājumu dimensijas, 
ieskaitot šādus: 

 Core saistīto krājumu dimensijas – krāsa, lielums un konfigurācija 

 Izsekošanu saistītu dimensiju – paketes un sērijas numurs 

 Storage saistītās dimensijas – vietas, noliktavas atrašanās vieta un paletes ID 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Kā daļa no jaunās pamata produktu definīcijas, 
krājuma dimensijām (krāsa, lielums un 
konfigurācija) bija saistībā ar produktu, tā kā 

uzskaites un glabāšanas dimensiju varētu izveidot 
kopīgu dimensijas vai juridiskās entity–specific 
dimensijas. 

Krājumu dimensiju grupa ir refactored un veco 
grupēšana tabulā tika izľemta un sadalīti trim 
atsevišķām grupām. Jebkādas pielāgošanas ar 
Microsoft Dynamics AX 2009, kas paplašina 

krājumu dimensijas ir refactored uzľemt jaunās 
tabulas struktūru. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis ir noľemts, un rezerves līdzeklis ir 
pieejams. Microsoft Dynamics AX 2012 (krāsa, 
lielums un konfigurācija) saistīto krājumu 

dimensijas ir definētas kā izstrādājuma izmēri, 

(pakešuzdevumu un sērijas numuru) reģistrēšanu 
saistītās dimensijas ir definētas kā uzskaites 
dimensijas un storage saistītās dimensijas 

(vietas, noliktavas, atrašanās vietu un paletes ID) 
tiek definēts kā noliktavas dimensijas. 

Moduļus, kas ietekmē Krājuma vadība 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Jaunināšanas process nodrošina galveno krājuma 
konfigurācijas, un uzskaites un glabāšanas 

dimensiju vērtības jākartē jaunu preču dimensijas 
ietvaros. 
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Rediģēt veidlapu izmēri 

Microsoft Dynamics AX 2009, lietotājs var izmantot formas Labot dimensijas mainīt tieši datu bāzē 
krājumu darbības dimensiju vērtības. Rezultātā lietotājs var ieviest krājumu darbību datu 

neatbilstības.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Funkciju atļauta manuāla ignorē bāzes vērtībām, 
kas varētu izraisīt datu integritātes problēmas 

uzreiz. Microsoft Dynamics AX 2012 un nākotnes 
versijas lietotāji nevar veikt izmaiľas tieši 
sistēmas ģenerēti dati. 

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Līdzeklis vairs nav pieejams, un nav līdzekļu 
Nomaiľa. 

Moduļus, kas ietekmē Krājuma vadība 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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Preču konfigurators 

Lietotāji var izmantot preču konfiguratorā, lai veidotu preču modeļus, ko var izmantot pasūtījuma 
konfigurēt scenāriju. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX 2009 preču 
konfiguratora izmanto X + + kā līdzekli 
rakstīšanas noteikumus un ierobeţojumus, 

kas attiecas uz preču modeļus. Tas atspoguļo 
iespējamo pacēlumu privilēģija risku. 

Turklāt produkta veidotāja konstrukcijai 

nav mērogu labi kad modeļu augt lielumā, 
kā rezultātā ilgi atbildes laiks produkta 
konfigurēšanu pārdošanas pasūtījuma rindās.  

Aizvietots ar citu līdzekli Preču konfiguratora joprojām būs pieejami esošo 
jaunināšana uz Microsoft Dynamics AX produktu 
celtnieks klientus, bet ne jaunus klientus. 

Microsoft Dynamics AX 2012, preču konfiguratora 
tika aizstāts ar konfigurācijas produkta līdzeklim, 
ierobeţojuma pamatā, nevis kārtulu pamatā. 

Līdzekli produkta konfigurācija nodrošina labāku 
atbalstu otrreizēju izmantojamību un daudzlīmeľu 
preču modeļus. Tā arī veic labāk nekā preču 

konfiguratora un novērš pacēlumu privilēģija 
drošības draudiem. 

Moduļus, kas ietekmē Pārdošana un mārketings 

uzľēmuma portāls 

Projektu vadība un uzskaite 

Preču informācijas pārvaldība 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Esošiem klientiem, produkta veidotāja, esošo 
preču modeļu jaunināšanas notiks kā parasti. 

Tas ir iespēju migrēt celtnieks preču modeļa 

modelēšanas konfigurācijas. Lai to izdarītu, ir 
analizēt back-end koka celtnieks modelēšanas, 
lai noteiktu elementus, kas būtu jāiekļauj tieši 
preču modeļa konfigurācija, un tiem, kas jāīsteno, 

izmantojot speciāla izstrādājuma konfigurācijas 
API, PCAdaptor.  
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Produktu grupas, attiecībā uz iepirkumiem 

Microsoft Dynamics AX 2009 produktu grupas tiek lietotas gan iepirkšanas, gan pārdošanas pusē. 
Microsoft Dynamics AX 2012, produktu grupām ir modernizētas, lai iepirkumu katalogus. Produktu 

grupas tiek atstāti kā patēriľam tikai pārdošanas pusē. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Funkcionalitāte, ko nodrošina šis līdzeklis bija 
ierobeţots. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Pērkot pusē iepirkumam iezīme ir noľemti un 
aizvietoti ar iepirkumu kategorijas un iepirkumu 

katalogus.  

Moduļus, kas ietekmē Sagāde un avoti 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Jebkuru produktu grupas, kas tiek izmantotas 
Microsoft Dynamics AX 2009 ir modernizētas, 
lai iepirkumu kategorijas un iepirkumu katalogus 
jaunināšanas procesa laikā. 
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Salīdzināt pieprasījuma piedāvājuma atbildes veidlapa 

Microsoft Dynamics AX 2009, salīdzināt pieprasījuma piedāvājuma atbildes forma 
(PurchRFQCaseCompare) uzskaita visus pieprasījumus piedāvājumiem (RFQs). Lietotājs 

var izvēlēties un salīdzināt vairākas PP atbildes. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Funkcionalitāti, kas iekļauta šajā veidlapā jau 
pastāv PP saraksta lapā un PP informāciju formās. 

Tādējādi šī veidlapa ir lieks.  

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Līdzeklis vairs nav pieejams, un nav līdzekļu 

Nomaiľa. 

Moduļus, kas ietekmē Sagāde un avoti 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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Pirkšanas pasūtījumu tīrīšana 

Microsoft Dynamics AX 2009, dzēst pirkuma pieprasījumus izvēlnes elements ir pieejams kreditoru 
(kreditoru > Periodiski > Clean up). Šis rīks ļāva lietotājiem dzēst pirkuma pieprasījumu. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Arhitektūras izmaiľas Microsoft 
Dynamics AX 2012. gadā, sakarā ar pirkuma 
pieprasījumu nevar būt grūti dzēst, kas 

novecojušiem rīku dzēst pirkuma pieprasījumus.  

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Kopš atbrīvošanas no Microsoft 

Dynamics AX 2009 izstrādājis automatizētu 
datu vadības sistēmu (IDMF) par Microsoft 
Dynamics AX. Microsoft Dynamics AX 2012 

un turpmākās versijas, ieteicams uzľēmumiem 
izmantot IDMF iztīrīt un arhīva raţošanas datus, 
kas vairs nav nepieciešami raţošanas sistēmā. 

Moduļus, kas ietekmē Sagāde un avoti 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 

Papildinformācija 

Vairāk nformācija par viedo datu vadības sistēmu Microsoft Dynamics AX, skatiet:  

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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Pirkšanas pieprasījumu parametri 

Microsoft Dynamics AX 2009, pirkšanas pieprasījuma iestatījumu pārvalda iestatījuma parametrus 
formā kreditoru cilnē pirkšanas pieprasījuma.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Visi pērk saistīti parametri ir summējis iepirkumu 
politikas noteikumiem. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā.  

Pirkuma pieprasījuma vadībaspolitika parasti 
ietver parametrus, kas definē, kuri lauki tiek 

prasīts iesniegt pirkuma pieprasījumu par 
darbplūsmas un arī parametrus, kas nosaka, vai 
minimālais, maksimālais un vairākas daudzuma 

ierobeţojumu tiek realizētas.  

Pirkšanas pasūtījumu uz pirkšanas pasūtījuma 
izveidepolitika parasti ietver parametrus, kas 
nosaka, kad pirkšanas pasūtījumi tiek izveidoti 

automātiski sistēmā. 

Moduļus, kas ietekmē Sagāde un avoti 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Jebkuru produktu grupas, kas tiek izmantotas 
Microsoft Dynamics AX 2009 ir jājaunina uz 
iepirkumu kategorijas. Turklāt kategoriju un 

produktu katalogus izmanto Microsoft 

Dynamics AX 2009 ir jājaunina uz iepirkumu 
katalogus. Kataloga politikas noteikumi un 
kategoriju piekļuves politikas noteikumus var 

izmantot, lai iepirkumu kategorijas, kuras ir 
pieejamas daţādas juridiskās un produktu 
apjomu. 
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Apstiprināšanas un izdevumu ierobežojumus 

Microsoft Dynamics AX 2009 nodrošina pamata atbalsta apstiprināšanas un izdevumu ierobeţojumus. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Apstiprināšanas un izdevumu ierobeţojumu 
līdzeklis programmā Microsoft Dynamics AX 2009 
nesniedza granulu izdevumu un daţi uzľēmumi 
pieprasa apstiprinājumu kontroles līmeni.  

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis ir noľemts, un rezerves līdzeklis 
ir pieejams. Ierobeţojumu parakstot līdzeklis 

Microsoft Dynamics AX 2012. gadā sniedz papildu 
konfigurācijas un administrācijas iespējas, kas 
ļauj uzľēmumiem ieviest korporatīvo izdevumu 

un apstiprināšanas limitus vairāk granulveida 
līmenī. Turklāt ierobeţojumu parakstot funkcija 
ļauj izdevumu un apstiprināšanas limits 
pašapkalpošanās pieprasījumi jāiesniedz 

darbinieku pašapkalpošanās portāls. Darbinieki 
var izmantot pašapkalpošanās lūgumu pieprasīt 
parakstīšanas termiľš uzľēmējdarbības izdevumi, 

un vadītāji tos var izmantot, lai pieprasītu 
apstiprinājumu termiľu apstiprina darbinieku 
izdevumi, tādējādi automatizējot un vienkāršojot 

procesu pieprasa un apstiprināšanu, izdevumu un 
apstiprināšanas robeţas, izmantojot darbplūsmu. 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Tur ir jaunināšanas ceļu no Microsoft 
Dynamics AX 2009 funkcijas ar atbilstošu līdzekli 
Microsoft Dynamics AX 2012. gadā. 

Papildinformācija 

Lai iegūtu papildinformāciju par darbiniekiem, skatiet tēmu visā produkta līdzeklim darbinieku. 
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Uzdevumu grupas 

Microsoft Dynamics AX 2009 uzdevumu grupas tiek lietotas norādot alternatīvi darba centri, kas var 
veikt līdzīgus uzdevumus. Microsoft Dynamics AX 2012, uzdevumu grupas tiek jaunināti uz resursu 

iespējas. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Arhitektūras izmaiľas Microsoft 
Dynamics AX 2012. gadā ieviesa jaunu 

resursu modeli un spēju balstīta plānošana, 
kas uzdevumu grupas koncepcija ir novecojis.  

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Uzdevumu grupas ir aizstājis iespējas, 
kuras var izmantot resursu prasības operācijām, 
norādot vairāk universāls jēdzienu. Tas dod 

iespēju izvēlēties starp alternatīviem resursiem, 
kas var veikt līdzīgus uzdevumus plānošanas 
dzinējs. 

Moduļus, kas ietekmē Raţošana 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Uzdevumu grupas izmanto Microsoft 
Dynamics AX 2009. gadā tiks jaunināta, lai 

iespējas nosaukumu jaunināšanas procesa laikā. 
Tā iespējas ir kopīgi visām juridiskajām personām 
Microsoft Dynamics AX 2012, jaunināšanas 

process ļauj uzdevumu grupas konsolidētie 

pār juridiskās personas. 
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Vairākvietņu aktivizācijas vednis 

Microsoft Dynamics AX 2009, izmantojot pētījumos aktivizācijas vednis jāaktivizē vairākvietľu 
funkcionalitāti. Microsoft Dynamics AX 2012 vairākvietľu funkcionalitāte vienmēr ir aktīva un 

klientiem, kuri ir jaunināšanu no Microsoft Dynamics AX 4.0, pētījumu aktivizācija loģika ir integrēta 
jaunināšanas procesu. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX 2012 vairākvietľu 

funkcionalitāte vienmēr ir aktīva, tāpēc 
vairākvietľu aktivizācijas vednis vairs nav 
vajadzīga.  

Aizvietots ar citu līdzekli Vairākvietľu aktivizācijas vednis ir novecojusi 
un ir izľemta. Vairākvietľu funkcionalitāte tiks 

aktivizēti kā daļa no jaunināšanas procesa. 

Moduļus, kas ietekmē Raţošana 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Jauninot no Microsoft Dynamics AX 4.0 pētījumu 

aktivizācija ir neatľemama daļa no jaunināšanas 
procesa.  

Vairākvietľu funkcionalitāte tiek aktivizēta 

arī klientiem, kuri ir jaunināšanu no Microsoft 
Dynamics AX 2009 un kuri nav ieguvuši loģistika 
licences. 

Visiem klientiem, kuri ir jaunināšanu no Microsoft 

Dynamics AX 2009 būs vairākvietľu aktivizācijas 
vedľa izmantošana, lai aktivizētu vairākvietľu 
funkcionalitāti, pirms jaunināšanas uz Microsoft 

Dynamics AX 2012. 
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Aizpildīt lietderība (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2009 aizpildīt utilīta ļauj lietotājiem veikt masveida izmaiľas pamatdatos par 
pārdevējiem un daţiem transakciju ierakstus. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Aizpildīt utilītā tiek atmestas vairāku iemeslu dēļ: 

 Rīks nevar palaist jebkuru pārbaudes 
pirms komandas izpildes. Tas var izraisīt 

datu bojājumus. 

 Var izmantot SQL, lai atjauninātu vairākus 
ierakstus daudz efektīvāk un precīzāk. 

Liekot šo spēku rokās SQL datu bāzes 
administrators palīdz nodrošināt datu 
integritāti.  

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis ir noľemti un aizvietoti ar standarta 
SQL atjauninājumu lietošanas.  

Moduļus, kas ietekmē Visi (tabulas apakškopai tiek atbalstīta katrā 
modulī.) 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī funkcija tiks noľemta no instalācijas un 
konfigurācijas licences. Aizpildīt Utility vairs 
neparādīsies administrācija.  

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana.  
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(BRA) Pārdošanas un saņemšanas tekstus 

Iekārtām, Brazīlijas, Microsoft Dynamics AX 2009 nodrošina valsts specifiskās modifikācijas, kas 
atbalsta teksta piesaistīts pārdošanas un pirkšanas pasūtījumiem. Šī teksta informācija domāta 

nodrukāt papildu informāciju, finanšu dokumentu un, daţos gadījumos, jāiegrāmato kā finanšu 
informāciju failos SPED. Šī teksta informācija tiek saglabāta un uzturēta neatkarīgi tabulām un 
formām pārdošanas un pirkšanas moduļos. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX 2012 nodrošina vienotu 
regulējumu, pārdošanas un iepirkuma finanšu 
dokumentu tekstus, apvienojot parametrizācija 

un darbs ar tiesību akta finanšu dokumentiem.  

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Šis līdzeklis ir noľemti un aizvietoti ar nodokļu 

dokumenta teksta veidnes sauc par nodokļu 
dokumenta avota teksta, kas var būt saistīti ar 
klientiem, piegādātājiem, CFOP, un iegādāties un 
pārdošanas pasūtījumiem, juridiskie teksti satur 

izmanto, lai būtu. 

Moduļus, kas ietekmē Pārdošana un mārketings 

Sagāde un avoti 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Jaunināšanas skripti tiek sniegti pieļautu 
migrācijas pārdošanas un saľemšanas jaunais 

finanšu dokumentu formāts teksta ierakstus. 
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(BRA) Pārdošanas un pirkšanas darbību tipiem 

Microsoft Dynamics AX 2009 Brazīlijas iekārtas nodrošina valsts specifiskās modifikācijas, kas 
atbalstītu īpašas darbības pārdošanas un pirkšanas pasūtījumus, izmantojot pārdošanas darbību 

tipus un pirkšanas darbību tipiem.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Brazīlijas 
iekārtām, ietver valsts specifisko funkcionalitāti, 

kas nosaka unikāls punktu darbību tipus, 
kas nosaka īpašas darbības pārdošanas 
un pirkšanas pasūtījuma līmeni. Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2 tika noľemti divas īpašas 
pārdošanas operāciju veidiem un pirkšanas 
darbību tipiem.  

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Microsoft Dynamics AX 2012 R2, vienotu 
darbību tipus aizvietot pārdošanas darbību tipus 
un pirkšanas darbību tipiem. 

Moduļus, kas ietekmē Organizācija un pārvalde 

Parādi kreditoriem 

Debitori 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Jaunināšanas skripti tiek nodrošināti, kas migrē 
pārdošanas un pirkšanas darbību tipus, kas 

vienotu darbību tipus. 
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(BRA) Iespējot NF e (Federal) 

Iekārtām, Brazīlijas, Microsoft Dynamics AX 2009 nodrošina valsts specifiskās modifikācijas, kas 
atbalsta opciju iespējot NF e (Federal) Brazīlijas parametrus. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Iespējot (Federal) parametrs kontrolē federālo 
elektroniskās finanšu dokumentu (NF-e), tiesību 
akti, ir obligāta attiecībā uz finanšu dokumentu 

modelis 55. Nodokļu dokumenta tips, kas atrodas 
finanšu dokumentu paraugu tagad izmanto, lai 
aktivizētu NF e procesus.  

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis tika aizstāts ar finanšu dokumentu 
paraugu finanšu dokumentu veidam. Jebkurā 

laikā, finanšu dokuments ir izveidots ar nodokļu 
dokumenta tipu, kas izveidota ar modeli 55, NF 
e process ir iespējota. 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 

 

  



 

188 

 

JAUNAS, MAINĪT UN NOVECOJUSI LĪDZEKĻI MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 

(BRA) Ar tranzīta noliktavas uz darbību tipam 

Microsoft Dynamics AX 2009 Brazīlijas iekārtām nodrošina valsts specifiskās modifikācijas noliktavas 
preču nodošanu, pārsūtot starp vienas grupas uzľēmumi, kas atbalsta, un tas prasa parametrizācija, 

ar tranzīta noliktavas operācijas tips. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Pārsūtīšanas pasūtījumus localization 
pievienojušas iespēju izsniegšanas un 

saľemšanas finanšu dokumentu krājumus 
pārsūtīšanai starp finanšu iestādēm. Pārvedumi 
vairs nav jāveic, izmantojot īpašu darbības tipu 

pārdošanas un pirkšanas pasūtījumiem. 

Ar tranzīta noliktavas lauks tiek deaktivizēts, 
jaunās iekārtās Microsoft Dynamics AX 2012 R2, 

bet ir pieejami jauninājumi. Tas būs novecojusi 
nākotnē atbrīvot.  

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis tika aizstāts ar funkcionalitāti, 

kas ļauj pārsūtīt noliktavas krājumus starp 
noliktavām, kas atrodas daţādās finanšu iestādēs, 
vai trešās noliktavas, izmantojot finanšu 

dokumentu nodošanu. 

Moduļus, kas ietekmē Krājumu un noliktavas pārvaldība 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 

jaunināšana. 
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(BRA) Virsgrāmatā grāmatot un izveidot naudas pārvedumu uz 

darbības tipu 

Microsoft Dynamics AX 2009 Brazīlijas iekārtām nodrošina valsts specifiskās modifikācijas, kas 

nodrošina iespēju veidot Virsgrāmatas darbības pēc pārdošanas un pirkšanas rēķina kontējumi 

un finanšu dokumentu atzīmēt kā pārskaitījumu operācijas tipa iestatījumos. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Visus rēķinus, kas grāmatots no pārdošanas un 

pirkšanas pasūtījumos Virsgrāmatas darbības, 
operācijas un nodokļi, kas norādīta rēķinā radīs. 
Tika noľemta iespēja nav grāmatošanu 
Virsgrāmatā. Papildus opciju, lai atzīmētu darbību 

tipu kā izveidojiet pārskaitījumu tika noľemts, 
jo tas nebija nekāds cits lietojums nodrošina 
Brazīlijas valsts specifiskā funkcionalitāte. 

Aizvietots ar citu līdzekli Nr.p.k.  

Moduļus, kas ietekmē Parādi kreditoriem 

Debitori 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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(BRA) Degvielas kodu 

Microsoft Dynamics AX 2009 Brazīlijas iekārtas nodrošina valsts specifiskās modifikācijas, 
kas nodrošina degvielas kodu, kas ir vajadzīgs, lai naftas un gāzes sadales segmenti. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Šī iespēja ir saistīta ar noteiktu segmentu, 
kas netiek atbalstīta Brazīlijas iekārtām. 

Aizvietots ar citu līdzekli Nē 

Moduļus, kas ietekmē Organizācija un pārvalde 

Pārdošana un mārketings 

Sagāde un avoti 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 

jaunināšana. 
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(BRA) Brazīlijas līdzekļu iespējošana 

Iekārtām, Brazīlijas, Microsoft Dynamics AX 2009 sniedz valstij parametru, kas ļauj Brazīlijas 
funkcijas. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Brazīlijas līdzekļu iespējošana parametru 
aktivizē aktivizācijas pazīmes, ka organizācija 
atrodas Brazīlijā ir nepieciešama, lai lietotu. 

Valsts/reģiona ietvaros tika ieviesta, lai izpildītu 
šo prasību, un šis līdzeklis aizvieto valsts/reģiona 
konfigurācijas atslēgas kontroli pār līdzekļu 

pieejamību.  

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Šo līdzekli aizstāj līdzekli produkts visā 

valsts/reģiona kontekstā. 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 

jaunināšana. 
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(BRA) Reģistrācijas tips 

Brazīlijas instalācijām nodrošina valsts specifiskās modifikācijas, kas atbalsta Microsoft 
Dynamics AX 2009 veida uzņēmējdarbību grāmata finanšu integrāciju. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Veida uzņēmējdarbību, kas tika ieviesta 
par finanšu grāmatu integrācija ir novecojusi 
Microsoft Dynamics AX 2012. Tāpēc šis līdzeklis 

vairs nav nepieciešama.  

Aizvietots ar citu līdzekli Nē 

Moduļus, kas ietekmē Organizācija un pārvalde 

Parādi kreditoriem 

Debitori 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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(BRA) Ģenerēt ICMS 1/48 pamatlīdzekļu kredīts finanšu dokumentu 

no tiem pirkšanas pasūtījumiem  

Microsoft Dynamics AX 2009 Brazīlijas iekārtām nodrošina valsts specifiskās modifikācijas, kas 

atbalstītu ICMS 1/48 pamatlīdzekļu kredīts finanšu dokumentu no tiem pirkšanas pasūtījumiem. 

Uzľēmumam ir nepieciešami, lai izveidotu dokumentu mēneša beigās kredītu pamatlīdzekļu ICMS 
nodokļu tiesības.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls ICMS 1/48 pamatlīdzekļu kredītu finanšu 
dokuments ir ieejas finanšu dokuments izdots 
ģenerēšanai ICMS nodokļu kredītu un neietekmē 
kreditora atlikums. Šis līdzeklis bija izľemta no 

iepirkuma pasūtījumiem un aizvietots ar jaunu 
līdzekli nodokļu fiskālo dokumentu. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Šis līdzeklis ir aizvietots ar fiskālo nodokļu 
dokuments, kas rada finanšu dokumentiem, kas 
neietekmē kreditoru vai debitoru bilances. Tā 

vietā finanšu dokuments rada nodokļu darbības, 
piemēram, ICMS 1/48 ICMS un pamatlīdzekļu 
nodokļu kredīta dokumentu nodokļu nodošanu 
starp finanšu iestādēm. 

Moduļus, kas ietekmē Parādi kreditoriem 

Virsgrāmata 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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(BRA) Papildu finanšu dokumentus no brīva teksta rēķiniem un 

pirkšanas pasūtījumos  

Iekārtām, Brazīlijas, Microsoft Dynamics AX 2009 nodrošina valsts specifiskās modifikācijas, kas 

atbalsta papildu finanšu dokumentiem, kas tiek izsniegtas no brīva teksta rēķini, pārdošanas un 

pirkšanas pasūtījumi par iepirkumiem. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Maiľas iemesls Microsoft Dynamics AX 2012 R2 piedāvā papildu 

finanšu dokumentu funkcionalitāti. Papildu 
finanšu dokumentus izsniedz papildina cenu vai 
veida nodokļu ICMS un IPI, un papildina iepriekš 
izsniegto vai saľemto finanšu dokuments.  

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Šis līdzeklis ir aizvietots ar papildu finanšu 
dokumentu līdzeklis, kas var piekļūt no finanšu 

dokumentu skatītājs. 

Moduļus, kas ietekmē Parādi kreditoriem 

Debitori 

Virsgrāmata 

Projektu vadība un uzskaite 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 

jaunināšana. 
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(BRA) Nodokļu dokumenta tipu, kas tiek izmantots saņemto finanšu 

dokumentiem  

Microsoft Dynamics AX 2009. gadā Brazīlijas iekārtām, nodokļu dokumenta veids ir nepieciešama, lai 

saľemtu finanšu dokumentu. Microsoft Dynamics AX 2012 fonda izmaiľām mainīt saľemšanas finanšu 

dokumentu funkcionalitāti, novēršot nepieciešamību veikt šo valstij raksturīgo funkciju. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Saľemot nodokļu dokumentu, finanšu dokumentu 

tipi bija vajadzīga, lai identificētu modelis, sērija 
un finanšu dokumentu sugas. Pamatu izmaiľām 
sistēmā Microsoft Dynamics AX jālikvidē vajadzība 
pēc nodokļu dokumenta tips.  

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Finanšu dokumentu saľemšanas pieprasa 
laukus modelis, sērija un finanšu dokumentu 

sugas un atkārtoti izmanto informāciju no pēdējās 
saľemtās finanšu dokuments attiecībā uz 
attiecīgo pusi. 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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(BRA) CNPJ vai CPF validāciju, lietojot kategorijas  

Microsoft Dynamics AX 2009 Kategorija tiek lietota, lai klasificētu debitorus un kreditorus kā 
organizācija, persona vai ārzemnieks. Šī informācija tiek izmantota, lai apstiprinātu abonementa 

numuru CNPJ vai CPF. Kategorija tika noľemti Microsoft Dynamics AX 2012. gadā. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX 2012 identificē 
organizāciju un personu, izmantojot ieraksta 

tips norādīts veidojot klientiem, piegādātājiem un 
juridiskajām personām, uz kurām attiecas pušu. 
Tagad ieraksta tips tiek izmantots, lai noteiktu 

CNPJ/CPF apstiprināšanu par klientiem, 
piegādātājiem un juridiskajām personām.  

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis tika aizstāts ar puses tiek norādīts 
kā daļa no globālās adrešu grāmatas ieraksta 
tips. Ja ieraksta tips ir juridiska persona vai 
organizācija, CNPJ/CPF CNPJ ir apstiprinātas. 

Ja ieraksta tips ir persona, ir apstiprinātas CPF 
CNPJ/CPF. Ārzemniekiem ir atzīta, pamatojoties 
uz primārās adreses valstij/reģionam, kas ir 

atšķirīga no primāro adresi juridiskajai personai, 
kas ir debitors vai kreditors. 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Jaunināšanas skripti ir paredzēta, lai varētu 

debitorus un kreditorus no novecojušās kategorija 
ieraksta tipa migrāciju. 
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(BRA) Brazīlijas adreses detaļas  

Iekārtām, Brazīlijas, Microsoft Dynamics AX 2009 sniedz valstij adreses sastāvdaļas, kas atļauj 
Brazīlijas adreses reģistrē finanšu dokumentus, rēķinus un finanšu pārskatu saskaľā ar valdības. 

Izmaiľas fonda adrese funkcionalitāti Microsoft Dynamics AX 2012. gadā izľemti vajadzība pēc šīs 
valsts specifikai.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Brazīlijas valdība un tirgus prasa adreses 

sastāvdaļas ir ļoti specifiska, lai identificētu 
adresi, kas satur informāciju, piemēram, adreses 
numuru, adresi papildinājumu un tā tālāk. 

Globālajā adrešu grāmatā izmaiľas, kas veiktas 
Microsoft Dynamics AX 2012. gadā atbalstu 
Brazīlijas adrese prasībām, novēršot 

nepieciešamību valsts specifikai. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Brazīlijas adreses sastāvdaļas ir iekļauta kā 
daļa no Microsoft Dynamics AX 2012 globālajā 

adrešu grāmatā. 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Jaunināšanas skripti paredzēti Brazīlijas adrešu 
datu migrēšana uz globālo adrešu grāmatu 
adrešu sastāvdaļas. 
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(BRA) Hronoloģiskā rēķinu numerācijas lauks  

Iekārtām, Brazīlijas, Microsoft Dynamics AX 2009 sniedz valstij parametru, kas ļauj hronoloģiskā 
rēķinu numerācija. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Brazīlijas likumdošanā ir noteikts, ka 
finanšu dokumentus numurē nepārtrauktā un 
hronoloģiskā secībā. Tas novērš situāciju, kur, 

piemēram, nodokļu 3 izsniegts dokuments par 
2012. gada 9. jūlijā, un izsniedz uz 10 jūlijs 2012 
finanšu dokuments 2. Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2, hronoloģiskā rēķinu 
numerācija tiek ieviesta.  

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis ir noľemt un aizstāt ar finanšu 
dokumentu ietvaros. Sistēma dod iespēju 
kontrolēt un uzturēt visu attiecīgo informāciju par 
finanšu dokumentu vienā vietā. Šī informācija tiek 

izmantota ziľošanas un apstiprināšanas un 
garantē, ka finanšu dokumentu numuri ir 
nepārtraukts un hronoloģiskā secībā. Ja 

nepārtrauktā un hronoloģisko secību prasība nav 
ievērota, finanšu dokuments netiek grāmatots. 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 

jaunināšana. 
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(BRA) CNPJ un IE lauku uzņēmumu/juridiskā vienība  

Ar Microsoft Dynamics AX 2009, valstij raksturīgo CNPJ un IE Brazīlijas iekārtas pieejami lauki. Šie 
lauki tiek uzturēts katram uzľēmumam un izmanto finanšu dokumentos. Uzľēmuma finanšu līdzekļi, 

kas pieejami programmā Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nodrošina nepieciešamo funkcionalitāti.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX 2012 R2 iespējo CNPJ un 
IE lauki uztur finanšu iestādē. Šī funkcija novērš 

nepieciešamību uzturēt tos juridiskajai personai.  

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Funkciju bija noľemt un aizstāt ar 

finanšu uzľēmuma funkcionalitāti. Microsoft 
Dynamics AX 2012 R2, katrā finanšu iestādē ir 
sava abonementa numuru CNPJ un IE. Kur CNPJ 

un IE juridiska persona, kas ir nepieciešami, 
tie tiks izvēlēti no CNPJ un IE norādīts finanšu 
uzľēmumā saistībā ar primāro adresi juridiskajai 
personai. 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Jaunināšanas skripti tiek nodrošināti, migrēt CNPJ 

un IE no uzľēmuma finanšu uzľēmumā saistībā 
ar primāro adresi juridiskajai personai. 
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(BRA) Brīvdienu kalendārs  

Microsoft Dynamics AX 2009 ietver brīvdienu kalendāru, valstij raksturīgo funkciju Brazīlijas iekārtām. 
Brīvdienu kalendārs tiek izmantots, lai identificētu darba dienā vai uzľēmuma brīvdienā rēķina 

apmaksas datumus, kā arī procentu un sodu piemēro maksājuma brīdī par kavētiem maksājumiem 
aprēķina laikā. Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ietver maksājumu kalendāra funkciju, novēršot 
nepieciešamību valsts specifiskās modifikācijas. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX 2012 ietver maksājumu 
kalendāra funkciju, likvidējot vajadzību pēc 
svētku kalendāru. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ietver 
maksājumu kalendāra funkcija, kas ļauj 

lietotājiem, lai norādītu darba dienas vai 
brīvdienas, ko izmanto, lai noteiktu rēķina 
apmaksas datumu. Maksājumu kalendārs 
tiek izmantots arī, lai noteiktu darba dienu un 

brīvdienu procentu un soda aprēķināšanas brīdī, 
kad maksājumu kavējuma. 

Moduļus, kas ietekmē Parādi kreditoriem 

Debitori 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Jaunināšanas skripti tiek nodrošināti svētku 

kalendārā esošos datus, kas pāriet uz jaunu 

maksājumu kalendāra funkcija. 
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(BRA) Nodokļus nodokļu kodus un nodokļu vērtības pasūtījuma 

rindās 

Iekārtām, Brazīlijas, Microsoft Dynamics AX 2009 nodrošina valsts specifiskā funkcionalitāte ļauj 

izmaiľas nodokļu kodus un nodokļu vērtības iepirkuma pasūtījumu un pārdošanas pasūtījumu rindas 

katram PVN kodam. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Spēja mainīties nodokļu kodus un fiskālo 

pirkšanas un pārdošanas pasūtījuma rindas 
vērtības bija reti lietots pārdošanas pasūtījumos 
kur iestatīt nodokļus var noteikt pirms pārdošanas 
pasūtījums tiek izveidots. Šo iespēju arī nav ļoti 

plaši izmantoja pirkšanas pasūtījumiem, tāpēc, 
ka izmaiľas ir notverti un nepieciešama finanšu 
dokumentu iesniegšanas. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Microsoft Dynamics AX 2012 atbalsta izmaiľas 
nodokļu kodus un nodokļu vērtību nodokļu 

korekcijas funkcija, kas ir pieejams finanšu 
dokumentu grāmatošanas laikā.  

Moduļus, kas ietekmē Parādi kreditoriem 

Debitori 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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(BRA) FiscalDocJour_BR un saistītām tabulām  

Microsoft Dynamics AX 2009 nodrošina valstij funkcionalitāti saistībā ar finanšu dokumentus. 
Informāciju par finanšu dokumentiem ir uztur vienu tabulu kopumu un arī tur sākotnējo darbību 

tabulās.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls FiscalDocJour_BR tabulas un saistīto tabulu 
nesaturēja visu nepieciešamo informāciju par 

finanšu pārskatu un daţos gadījumos varētu būt 
kredīta rēķinu. Microsoft Dynamics AX 2012 R2 
piedāvā nodokļu dokumenta struktūrā, tai skaitā 

nodokļu dokumenta tabulu kopu. Turklāt tā 
sniedz apstiprinājumu un kārtulu kopai, kas tiek 
piemērotas vienādi, neatkarīgi no darbības rada 

vai finanšu dokumentu saľemšanas.  

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Funkcionalitāte tika aizstāts ar finanšu 
dokumentu ietvaros pieejamo Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2. Tā kontrolē un saglabā 
visus finanšu dokumentus, un visu informāciju, 
kas attiecas uz finanšu dokumentus vienā vietā, 

no kuras tiek apstrādāti fiskālo elektroniskos 
dokumentus (NF-e) un finanšu pārskata.  

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Jaunināšanas skripti tiek nodrošināti, lai migrēt 

uz jauno finanšu dokumentu ietvaros finanšu 
dokumentus. 
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(BRA) Grāmatas finanšu integrācija 

Microsoft Dynamics AX 2009 nodrošina finanšu grāmatu integrācijas funkcionalitāti. Šī ir specifiska 
iezīme Brazīlijas iekārtām. Grāmatas finanšu integrācijas iezīme ir starpnieks starp Microsoft 

Dynamics AX 2009 un SoftTeam produktus, kas ir vajadzīga uzrādīšanai finanšu un grāmatvedības 

darbību Brazīlijas valdība, un lokalizāciju un projektu rēķiniem uz Brazīliju. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ietver fiskālās 
grāmatas moduli. Šo moduli veido un apstrādā 

fiskālās prasības attiecībā uz Brazīlijas valdība. 
Finanšu grāmatas modulis nodrošina tiešu 
piekļuvi finanšu dokumentiem. Tas ļauj 
lietotājiem, lai ģenerētu saistītus pārskatus un 

pienākumi, novēršot nepieciešamību veikt trešo 
personu integrāciju. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis ir noľemti un aizvietoti ar visu 
moduli, finanšu grāmatas nosaukumu, kas 
ietver šo līdzekļu kopu: 

 Finanšu pārskata grāmatas 

 Nodoklis novērtējums 

 Traucās finanšu 

 EFD iemaksas 

 TRAUCĀS Contab 

 SIR 

Moduļus, kas ietekmē Virsgrāmata 

Finanšu grāmatas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Jums būs nepieciešams izveidot pielāgotās 

jaunināšanas skriptus, lai migrēt AXSoftTeam 
grāmata finanšu integrācijas starpnieks datu 
bāzē saglabātiem datiem vai datiem, kas glabājas 
SoftTeam datu bāzes ar programmu Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2. 
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(BRA) Pirkšanas un pārdošanas finanšu dokumentu manuālo 

ierakstu (Microsoft Dynamics AX 2012 R2)  

Microsoft Dynamics AX 2009 manuālo ierakstu par pirkšanas un pārdošanas finanšu dokumentiem tika 

pievienots pamatlīdzekļiem, kas iegādāti pirms tā ievieš Microsoft Dynamics AX. Manuālā ieraksta lauki 

tika pievienoti arī pamatlīdzekļu pārdošanu, kas nav ģenerēti, lietojot brīvā teksta rēķinu. Grāmata 
finanšu integrācijas CIAP izmantoja informācijas šajās jomās. Laukus, kas atļauta manuāla ievadīšana 
tika noľemti Microsoft Dynamics AX 2012. gadā. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX identificē rēķinus, 
kas saistīti ar pirkšanu un pārdošanu 
pamatlīdzekļu informāciju attiecīgo pirkšanas 

vai pārdošanas procesā. Par finanšu grāmatu 
integrācijas CIAP tika pievienots finanšu 
dokumentu informācijas manuālo ierakstu. 

Grāmata finanšu integrācija ir novecojusi 
Microsoft Dynamics AX 2012. gadā; Tādēļ 
manuālā ieraksta lauki pirkšanas un 

pārdošanas nodokļu dokumentus arī 
novecojusi. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis tika aizstāts ar CIAP īstenot kā 

daļu no finanšu grāmatu risinājumu Microsoft 
Dynamics AX 2012. gadā, fiskālā grāmatu 
risinājums ļauj lietotājiem nodokļu 

dokumenti ir saistīti ar pamatlīdzekli pēc 
regulāras pirkšanas un/vai pārdošanas 

process ir pabeigts. 

Moduļus, kas ietekmē pamatlīdzekļus; 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas 
instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 

jaunināšana. 
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(CHN) Uzskaites perioda nosaukums 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

 

Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 GLSCON laidienā sniedz tabulas grāmatvedības periods uzskaites 

perioda nosaukums lauks. Šajā jomā ir specifiska funkcija paredzēta Ķīnas iekārtu un tās vērtības 
nav obligāti jābūt unikālam fiskālajā gadā. Microsoft Dynamics AX 2012 uzskaites perioda 
nosaukums lauks ir iekļauts pārskata tabulu, novēršot nepieciešamību valsts specifiskās 

modifikācijas. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX 2012 sniedz atbalstu 
uzskaites perioda nosaukums lauku uzskaites 

tabulu, novēršot nepieciešamību pēc valsts 
specifiskās modifikācijas.  

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Uzskaites perioda nosaukums ir pieejami 
pēc noklusējuma tabulas grāmatvedības periods 
laukā. Tomēr, Microsoft Dynamics AX 2012 

Accounting nosaukums vērtībai jābūt unikālam 
finanšu gadā.  

Moduļus, kas ietekmē Virsgrāmata 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Jaunināšanas skripti tiek nodrošināti, lai pārvietot 
esošās grāmatvedības periodu nosaukumus Ķīnas 

lokalizācija versija Microsoft Dynamics AX 2009 

uz jauno grāmatvedības nosaukuma lauks. 
Nosaukumu jaunināšanas procesa laikā jums būs 
nepieciešams, lai novērstu dublējošos perioda 

nosaukumu. 
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(CHN) Saskaņošana Banka (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

 

Instalēšana ķīniešu, Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 GLSCON atbrīvošanas sniedz valsts specifiku, 

ka importa elektronisko bankas pārskata failu saskaľošanas ţurnālā un kas veic pamata auto sakritība 
starp paziľojumu un Microsoft Dynamics AX bankas ierakstus. Bankas saskaľošanas līdzekļi Microsoft 
Dynamics AX 2012. gadā sniedz šādu funkcionalitāti, novēršot nepieciešamību valsts specifiskās 

modifikācijas. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX 2012 bankas 
saskaľošanas iespējas atbalstīt bankas pārskata 

failu importēšanas saskaľošanas ţurnāla un auto 
sakritība starp paziľojumu un bankas ieraksti. 
Valsts specifiskā funkcionalitāte vairs nav 

nepieciešama. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Vietējo līdzeklis ir izľemts un tagad nodrošina 
bankas saskaľošanas līdzekļi Microsoft 

Dynamics AX 2012. gadā. 

Moduļus, kas ietekmē Kases un bankas vadība 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Jaunināšanas skripti tiek nodrošināti, migrēt 
esošu saskaľot pārskatu un padarīt tos pieejamus 
ar vēsturiskiem ierakstiem. 
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(CHN) Valstij lokalizācija formātā Contact name 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

 

Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 GLS konsolidācija atbrīvot, lietotāji var iestatīt Contact lauku, 

izmantojot vārdu rādīšanas formātu "Uzvārds + vārds", kas ir specifiska iezīme ķīniešu iekārtām. 
Microsoft Dynamics AX 2012 atbalsta vairāku jaunu nosaukumu formātus, tai skaitā "Pēdējais 
vārds + vārds" formātā.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Funkcionalitāte tiek nodrošināta Microsoft 
Dynamics AX 2012, novēršot nepieciešamību 
valsts specifiskās modifikācijas. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Contact name Microsoft Dynamics AX 2012. 
gadā lauku atbalsta nepieciešamo vārdu 

rādīšanas formātu. 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana.  
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(CHN) GB/T19581 eksporta uzskaites datus standarta 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

 

Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 GLSCON atbrīvošanas sniedz funkciju, kas var eksportēt 

Virsgrāmatas darbības dati un norādīto finanšu periodu finanšu pārskatos datus XML failā. Ķīnas 
valsts standarta GB/T19581 grāmatvedības programmatūras datu apmaiľas interfeiss ir definēts 
XML shēmas. Microsoft Dynamics AX 2012 R2, šis līdzeklis tiek aizstāta ar jaunu valsts standarta 

GB/T24589. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Jaunā standarta GB/T24589 tika publicēts 
decembris 2010. Microsoft Dynamics AX ir 

vajadzīga, lai izpildītu šo jauno standartu, 
kas aizvieto standarta GB/T19581. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis ir noľemts, un rezerves līdzeklis, 
GB/T24589 ir pieejams. GB/T24589 funkcija ļauj 
eksportēt Virsgrāmatas datus, kā arī datus no 

debitoru parādiem, kontus kreditoru un fiksētie 
aktīvi.  

Moduļus, kas ietekmē Virsgrāmata 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Jaunināšanas skripti tiek nodrošināti esošos 
parametrus GB/T19581 tiks pārvietots uz jauno 
standartu. Jaunināšanas skripts būs mainīt datus, 

piemēram, organizāciju skaits un organizācijas 
tips atbilst jaunajam standartam.  
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(EEUR) Austrumu Eiropas ES pārdošanas sarakstā pārskati 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Austrumu Eiropas iekārtu valsts/reģiona specifiskā funkcionalitāte, kas atbalsta vietējo ieviešanā ES 

pārdošanas sarakstā pārskati sniedz Microsoft Dynamics AX 2009. Visiem uzľēmumiem visās 27 ES 

dalībvalstīs ir jāziľo ES pārdošanas saraksts ar pārdošanas (un daţi pirkumi) precēm un 
pakalpojumiem PVN maksātāju reģistrā reģistrēto vienību citās ES dalībvalstīs.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX 2012 R2 apvieno kopējā 
sistēmā, pamatojoties uz parametriem un valsts 
konteksta kods šo funkcionalitāti. Valsts/reģiona 
noteiktu atskaites ir novecojusi un aizstāts ar 

vispārēju pārskatu, kas ļauj pielāgošanu, 
izmantojot AIF. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis vairs nav pieejams, un tika aizstāts 
ar kopēju sistēmu funkcionalitāti un vispārēju 
pārskatu funkcionalitātei. 

Moduļus, kas ietekmē Ārējā tirdzniecība 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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(EEUR) Austrumu Eiropas Intrastat atskaites 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Austrumu Eiropas iekārtām, Microsoft Dynamics AX 2009 ietver valsts/reģiona specifiskā 

funkcionalitāte Intrastat atskaitēm. Sākuma 1993. gadā, visiem uzľēmumiem visās 27 ES 

dalībvalstīs ir jāziľo Intrastat tirdzniecības pāri ES robeţām.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX 2012 R2, mēs apvienojot 

kopējā sistēmā, pamatojoties uz parametriem un 
valsts kontekstā kodu. Valsts/reģiona noteiktu 
atskaites ir novecojusi un aizstāts ar vispārēju 
pārskatu, kas ļauj pielāgošanu, izmantojot AIF.  

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis vairs nav pieejams, un tika aizstāts 
ar kopēju sistēmu funkcionalitāti un vispārēju 

pārskatu funkcionalitātei. 

Moduļus, kas ietekmē Ārējā tirdzniecība 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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(HUN) Importēt konta pārskatu (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2009 Ungārijas iekārtas nodrošina valsts specifiskā funkcionalitāte, kas ļauj 
lietotājiem importa bankas kontu izrakstiem, MT940.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX 2012 nodrošina banku 
konsolidēto saskaľošanas funkcionalitāti, kas 
atbalsta arī MT940 apgalvojumiem. Šī funkcija 

novērš nepieciešamību pēc Ungārijas valsts 
specifiskās izmaiľas.  

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis tika aizstāts ar konsolidēto bankas 
saskaľojuma funkcionalitāti. 

Moduļus, kas ietekmē Banka 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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(IND.) Vienā rēķinā papildmaksu sadalījums 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) opciju 

Microsoft Dynamics AX 2009 katram rēķina maksas iespēju piešķirt papildmaksas formu, uz 

Pirkšanas pasūtījuma formas galvene un iepirkuma rēķina formas virsrakstā, atļauts turēt uz 

virsraksta līmeni, neraugoties uz jebkādu turpmāku rēķinu sadalei maksas. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Ar Microsoft Dynamics AX 2009 Indijas iekārtām, 

Pirkšanas pasūtījuma formas galvene un 
Pirkšanas pasūtījuma rēķins virsraksta 
iekļaut iespēju papildu piešķīrumu Misc. maksas 
sadalījums laukupiešķirt papildmaksuformu, 

ko sauc par katram rēķina. Šī opcija nodrošina, 
ka pats Papildmaksu kods un vērtība bija 
jāsaglabā par katru pirkšanas pasūtījumu/rēķina 

virsrakstā ja daļēja rēķina tika izveidots pirkšanas 
pasūtījums. 
Šī iespēja bija novecojusi, jo paralēli risinājumu 

funkcionalitāti, lai pievienotu papildmaksu daļēja 
rēķina virsraksta līmenī ir pieejami no Microsoft 
Dynamics AX 2012 un neprasa valsts specifiskās 
modifikācijas. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Lietotāji var pievienot papildmaksas rēķina 
virsraksta līmenī. Ja vairākiem rēķiniem, lietotājs 

var manuāli pievienot šos kodus katram rēķinam. 

Moduļus, kas ietekmē Parādi kreditoriem 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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(IND.) Papildmaksu slodzi uz krājumu procentus 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

 

Microsoft Dynamics AX 2009 nodrošina daļēju summa (kā noteikts procents) no krājuma papildmaksu 

grāmatošana. Kreditors vai debitors maksā atlikušo papildmaksa. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX2009 slodzes krājumu % 

lauku, valstij raksturīgo funkciju attiecībā uz 
Indiju, ļauj lietotājam pievienots starp krājumiem 
un kreditora vai debitora rēķinā Papildmaksu 
sadalīšana. Pamatus veiktās izmaiľas Microsoft 

Dynamics AX 2012 atlaisti šīs valsts specifiskās 
opcijas.  

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Microsoft Dynamics AX 2012, lietotāji var 
izveidot divas standarta izmaksu kodi sasniegt 
vienu un to pašu uzľēmumu ietekmi. Lietotāji 

var izveidot maksas ar Debeta tips iestatīts 
preces un citu maksu ar Debeta tips iestatīts 
Debitora/kreditora. Kad lietotāji izveido rēķinu, 
viľi var sadalīt starp šiem diviem maksas 

papildmaksu summu. Maksu sadalījumu 
veidlapas ļauj lietotājiem, lai sadalītu krājumu, 
klientu vai piegādātāju, pamatojoties uz lietotāja 

norādīto procentu summu (piemēram, s maksa ar 
Debeta tips = preces saľem 10 % un gādībā, 

pauzdams Debeta tips = Debitora/kreditora 

saľem 90 %). 

Moduļus, kas ietekmē Parādi kreditoriem 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 

jaunināšana. 
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(IND.) Noņemšanas "Pārsniegs robežu robeža" no tiešo nodokļu 

parametri (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2009. gadā valstij uzstādīšana uz Indiju kopumā Virsgrāmatas parametri ļāva 

lietotājiem konfigurēt paredzamā sistēmas darbību, kad tiešo nodokļu (TKS/TDS) tika pārsniegts par 

pirmo reizi. Lietotājs var konfigurēt sistēmu nav atbildes, brīdinājumu vai jautājums radās kļūda, kas 
neļāva turpināt progresu.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Atbalsta šīs valsts specifiskā funkcionalitāte vairs 
nav pieejams sakarā nepieciešama Microsoft 
Dynamics AX 2012 R2 fonda izmaiľām. 

Aizvietots ar citu līdzekli Līdzeklis vairs nav pieejams, un nav līdzekļu 
Nomaiľa. 

Moduļus, kas ietekmē Parādi kreditoriem 

Debitoru parādi 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 

jaunināšana. 
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(IND.) Nodokļa korekcija par tiešo nodokļu (TDS/TKS) 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2)  

 

Microsoft Dynamics AX 2009. gadā nodokļu regulēšanas funkcijas ļauj lietotājiem atlasīt konkrētu 

darbību un mainīt TDS/TCS grupai piemēro sākotnējai darbībai. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX 2012 atbalsta subledger 

ţurnālu un avota dokumentu grāmatošanai 
virsgrāmatas ierakstu jebkurā finanšu procesu 
pilnveidošanu. Esošo ieturamā nodokļa korekcija 
funkcionalitāti, valstij raksturīgo funkciju attiecībā 

uz Indiju, bija novecojusi un jāaizstāj ar 
elastīgāku ţurnālu, kas pamatots koriģēšana 
ieturamā nodokļa caur ieturamā nodokļa 

Virsgrāmatas ţurnālā.  

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Lietotāji joprojām var pielāgot iegrāmatoto 

TKS/TDS vienā no diviem veidiem: 
 Koriģēt nodokļu saistības Virsgrāmatas 

kontos, nododot korekcijas, izmantojot 
ieturamā nodokļa ţurnālā Virsgrāmatas 

modulī. † 
 Pielāgojiet oriģinālā avota (piemēram, 

kredīta notu) starpniecību. 

 

†Does neietekmē sākotnējo avota dokumenta vai 
izplatīšanu entries. Tas tikai sakārto nodokļu 

uzskaitē TDS/TKS kreditoru/neatkopjama. 
 

 Lietotājiem korekcijas ţurnāla 
funkcionalitāti var izmantot, lai regulētu, 

uz augšu vai uz leju, TDS/TKS 
iegrāmatotā summa, kas vēl nav 
paziľota nodokļu departaments.  

 Lietotāji var saistīt korekcijas ierakstu 
TDS TKS ar atbilstošu pamata darbību un 
ziľojumi būs neto pie kopējo rezultātu, lai 

atspoguļotu izmaiľas nodokļu saistībām, 
kas atbilst konkrētiem dokumentu. 

Moduļus, kas ietekmē Virsgrāmata 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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(IND.) Procentu atbrīvot aizstāj slodze uz noliktavas 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2009. gadā ir specifiska līdzeklis Indijas iekārtām, kas atbalsta 

Indijas slodze uz krājuma prasības. Slodze uz krājumu ļauj nodokļu summu procentuālo 
daudzumu, kas nevar apgalvot, kā priekšnodokļa kredītu jānoslogo noliktavā, lai panāktu 

pareizu krājumu vērtību. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Fonda veiktās izmaiľas programmā Microsoft 
Dynamics AX 2012 R2 atbalsta slodzes krājuma 
funkcionalitātei, novēršot nepieciešamību valsts 
specifiskās modifikācijas. 

Aizvietots ar citu līdzekli Daļēji tiks noľemta slodze uz noliktavas 
funkcionalitāte. Lietotāji var izmantot reģistrācijas 

procentu aprēķināšanas metodi procentu 
atbrīvotas ar slodzi uz krājumu vai izteiksme 
ignorē. Tāpēc, ka tas ir tikai daļējs izslēgšanas, 

jebkurā Indijas līdzekļus, kas paļaujas uz slodzi 
uz inventāra atskaiti un izmeklēšanu joprojām ir 
pieejami. 

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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(IND.) Nodokļu tiesības nodot grāmatas (DEPB) 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2009. gadā ir specifiska iezīme Indijas iekārtām, nosaka, piemērojot un 

izmantojot stimulu nodokļu tiesības nodot grāmatas (DEPB) shēma, kā norādīts ģenerāldirektorāts, 

ārvalstu tirdzniecības (DGFT) process. Šī funkcionalitāte nodrošina priekšrocības eksportējošiem 
uzľēmumiem, saglabājot pienācīgu uzskaiti par ieguldījumiem, kas tiek ievesti bez muitas nodokļa, 
pamatojoties uz DEPB.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls DEPB shēma ir anulēta tirdzniecības ministrija no 
1 oktobris 2011. DEPB shēma tiek noľemta no 
Microsoft Dynamics AX 2012 R2.  

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Šis līdzeklis vairs nav pieejams, un nav 
līdzekļu Nomaiľa. 

Moduļus, kas ietekmē Neviena; 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 

jaunināšana. 
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(IND.) TDS sertifikātus (veidlapas 16A) izslēgšanas 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2)  

 

Microsoft Dynamics AX 2009 ļauj ģenerēt TDS sertifikāts (16. a veidlapa), ko izsniedz deductee pēc 

TDS paziľojums ir iesniegts ar nodokļu iestādēm. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls CBDT instrukcijām, visu deductors (tajā skaitā 

valdības deductors, kuri noguldījumu TDS 
centrālās valdības kontu caur grāmatu ierakstu) 
jāizdod veidlapas 16. a attiecībā uz visām 
summām atskaita vai pēc aprīlis 1, 2012, saskaľā 

ar jebkuru B XVII nodaļas noteikumus, izľemot 
sadaļu 192 TDS sertifikāts. Šo TDS sertifikātu 
(veidlapu 16A) generated caur skārda centrālo 

sistēmu, un to lejupielādēt no skārda mājas lapa 
ar unikālu TDS sertifikāta numurs. Citiem vārdiem 
sakot, pienācīgi pārbaudīta TDS veidlapas 16. a, 

deductor, kādas kategorijas sertifikātu 
izsniegšanu jābūt ar skārda centrālā sistēma. 
Deductor jābūt lejupielādētu sertifikātu no skārda 
centrālo sistēmu, pārbaudīt sertifikāta satura 

pareizību un satura pareizību jāautentificē 
pirms sertifikāta izsniegšanas. 
Ľemiet vērā, ka tas ir piemērojams TDS 

sertifikāti (16. a veidlapa) tikai, lai TKS sertifikātu 

(27 D veidlapu). 

Aizvietots ar citu līdzekli Šī funkcionalitāte pilnībā novecojusi Microsoft 
Dynamics AX 2012 R2 TDS sertifikātu 
(veidlapu 16A). Tomēr jo veidlapas 16 tagad 
ir lejupielādējama no skārda mājas lapā, jaunā 

funkcionalitāte sniedz ierakstu lejupielādēt 
veidlapu 16A sertifikātus. 

Moduļus, kas ietekmē Virsgrāmata 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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(JPN) Vekselis (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2009sniedz managemlvt vekseli (BoE) dzīves ciklu, tostarp izloze, pārskaitīt 
(depozīts) savākšanas vai atlaides, protests, un uzzīmēt uz norēķināšanās. Valsts specifiskā 

funkcionalitāte pieejama japāľu iekārtasir BoE apstiprinājums funkcija. Šī funkcionalitāte nodrošina to, 
ka tviľš apstiprinājums for projekts saľēmis no klienta par pārdevēju, maksājumu pirms termiľa BoE, 
būtu jāpiemēro gan parādzīmes, gan BoEs debitoru parādos.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX 2012 pamatus izmaiľām 
nepieciešama specifiska japāľu vekseļa 
funkcionalitātei refactoring.  

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Valstij vekseļa funkcionalitātei, kas pieejama 
Microsoft Dynamics AX 2009 japāľu iekārtām 

tika noľemts. Jaunās valsts noteiktu vekseli 
funkcionalitāte ir pieejama Microsoft 
Dynamics AX 2012. gadā japāľu iekārtām.  

Moduļus, kas ietekmē Visas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Jaunināšanas skripti tiek nodrošināti, pārvērst 
vekseļa darbībām, kas izveidotas programmā 

Microsoft Dynamics AX 4 vai Microsoft 
Dynamics AX 2009 uz jauno formātu. 
Darbības ar statusu Posted, un darbības, 

kas ir Marked laukam, kas atlasīts tabulā 
CustBOEEndorsement_JP ir atjaunināts ar 

statusu Endorsed. 
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(JPN) Maksājumu kalendāra (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Japāľu iekārtām, Microsoft Dynamics AX 2009 valstij raksturīgo funkciju paredzēts japāľu maksājumu 
kalendārus. Japāna brīvdienu kalendāru un maksājumu noteikumiem funkcija ļauj lietotājiem noteikt 

valstu brīvdienas un svētku. Ja aprēķinātais termiľš iekrīt valsts vai banku brīvdienas, faktiskais 
maksājums datumstiks pārvietotas pirms vai pēc svētku dienas. Turklāt maksājumu vai robeţdatuma 
noteikumiem ļauj lietotājiem noteikt konkrētu nogriešana dienu apmaksas datuma aprēķins. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 GLS 
konsolidācija atbrīvot nodrošina funkcionalitāti 
maksājumu un maksājumu kalendāru, kas atbilst 

valsts specifiskās prasības instalācijām, Brazīlijas, 
Japānas un Polijas. Šo līdzekļu kopa integrē 
uzľēmuma svētku kalendārā izmaiľas 

nepieciešama attiecībā uz katru valsti. Atsevišķu 
funkciju grupā šo funkciju pieejamība atšķiras 
katrai valstij. Japāľu iekārtām, maksājuma 
datumus var pievienot kreditoru un debitoru 

parādiem.  

Šī konsolidācija funkcija lietotājiem nodrošina 
iespēju noteikt pasaules maksājumu kalendāri 

vietā (valsts / reģiona) vai konkrētam mērķim, 
maksāšanas veidu. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Līdzeklis ir bijis daļēji noľemti, un 
konsolidācijas funkcija ir pieejama.  

Moduļus, kas ietekmē Konts debitoru 

Kontu kreditoru 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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(JPN) T kontu (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2009 ir specifiska iezīme japāľu iekārtām T konta nosaukumu. T konta funkcija 
ļauj japāľu valodas lietotāji var ievadīt ţurnāla rindas T kontu formātā.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics 2009, T konta informāciju, 
kas saglabāta manuāli ievada lietotājs pagaidu 
tabulā. Kad lietotājs pabeidz pēdējo grāmatošanu, 

informācija tiek pārsūtīta uz ţurnālu. Izmaiľas, 
kas veiktas attiecībā uz Microsoft 
Dynamics AX 2012 R2 fondam noľemt vajadzība 

pēc šīs valsts specifiskās modifikācijas. 

Aizvietots ar citu līdzekli Microsoft Dynamics AX 2012 R2, lietotājs var 

ievadīt debeta un kredīta informācijas divas 
atsevišķas reţģi, abos gadījumos pamatā ir 
LedgerJournalTrans galda un neatkarīga, 
viens otru.  

Moduļus, kas ietekmē Virsgrāmatas 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 

jaunināšana. 
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(LVA) Pamatlīdzekļu nodokļu pārskats 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2009 var izveidot nolietojuma tabulu, lietojot nodokļu nolietojuma 

aprēķināšanas metodi, nosaka pamatlīdzekļu vērtības modeļus, piešķirt kategorijas pamatlīdzekļu 

vērtības modeļiem, pamatojoties un nodokļu atsevišķa aktīva vai pamatlīdzekļu kategorijas 
nolietojuma aprēķināšanai. Jūs arī varat ģenerēt atskaites, piemēram, Pamatlīdzekļu nodokļu 
atskaiti, lai skatītu aprēķinātā nodokļa nolietojums. Latviešu juridiskās prasības, saskaľā ar ienākumu 

nodokļa attiecībā uz uzľēmējsabiedrībām tiek pielāgots, izmantojot pamatlīdzekļa nolietojums un 
ienākuma nodoklis tiek aprēķināts, izmantojot nodokļu nolietojuma aprēķināšanas metodi. Nodokļu 
nolietojuma aprēķināšanas metodi ir paplašinājums, samazinot bilances metodi, kurā Latvija tiek 

izmantota, lai noteiktu ienākumu nodokļa attiecībā uz uzľēmējsabiedrībām. Ar Microsoft 
Dynamics AX 2012 R2, valstij latviešu Pamatlīdzekļu nodokļu ziľojums vairs nav pieejams. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Pamatlīdzekļu nodokļu atskaite vairs nav 

juridiski nepieciešams, novēršot nepieciešamību 
valstij ziľojumu.  

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Līdzeklis vairs nav pieejams, un nav līdzekļu 
Nomaiľa. 

Moduļus, kas ietekmē pamatlīdzekļus; 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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(LVA) Pārbaudes dokumentu numurus 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

 

Microsoft Dynamics AX 2009, Austrumeiropas valstīs ir valsts/reģiona noteiktu funkciju, kas ļauj 

konfigurācijas numuru sērijas iegrāmatoto dokumentu. Latviešu iekārtām ir papildu specifiska iezīme, 
kas ir periodisks darbs par neizmantotu numuru piešķiršana dokumentiem. Šim darbam piešķir 
talonus, kas vēl nav iegrāmatotas neizmantotu dokumentu numurus. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Numuru secība funkcionalitāti Microsoft 
Dynamics AX 2012. gadā veikti uzlabojumi 
šo funkcionalitāti novecojusi.  

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Līdzeklis vairs nav pieejams, un nav līdzekļu 
Nomaiľa. 

Moduļus, kas ietekmē Virsgrāmata 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 

jaunināšana. 
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(LVA) Latviešu PVN reģistrācijas numuri 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, latviešu iekārtām ir specifiska modifikācijas, kas saistīti ar nodokļu 

atbrīvot numurus uzľēmumiem. PVN reģistrācijas numurs ir uzľēmuma identifikācijas numurs, kas ir 

izdots un vada nodokļu iestādei, kas valstij/reģionam. Manuāli ievadītu PVN reģistrācijas numuru un 
debitora vai kreditora ierakstu to pievienot. Microsoft Dynamics AX 2012 integrē PVN reģistrācijas 
numura izmaiľas, kas vajadzīgas latviešu iekārtām, novēršot nepieciešamību valsts specifiskās 

modifikācijas. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, standarta PVN 
reģistrācijas numuru funkcionalitātes izmaiľas 

palīdz klientiem šādu labāko praksi ievadīšanai un 
izsekošanas PVN reģistrācijas numuru. Microsoft 
Dynamics AX 2012 funkcionalitāti adreses valstij 

visas prasības latviešu iekārtām, novēršot 
nepieciešamību valsts specifiskās modifikācijas.  

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Līdzeklis vairs nav pieejams, un nav līdzekļu 
Nomaiľa. 

Moduļus, kas ietekmē Virsgrāmata 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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(LVA) Valsts rēķinu numuru (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Latviešu iekārtām, Microsoft Dynamics AX 2009 un iepriekšējās versijas atbalsta valsts specifiskās 
izmaiľas īpaši apdrukātu pārdošanas rēķina veidlapas. Lietošanas veidu valstij apdrukātu pārdošanas 

rēķiniem tika diskontēta 2008, izľemot grozījumus saistībā ar dokumentu numerācija. Gan latviešu, 
gan lietuviešu tiesību akti paredz īpašus noteikumus, norādot, cik pārdošanas rēķiniem būtu 
numurētas. Kā rezultātā atbalsta funkciju šajās divās valstīs tika konsolidēta un novecojušas 

daļas latviešu valsts rēķinu numerācija tika noľemti Microsoft Dynamics AX 2012. gadā.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Iezīme bija novecojusi sakarā ar izmaiľām 
likumdošanā un funkciju konsolidācijas 

centieniem.  

Aizvietots ar citu līdzekli Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ir koplietošanas 

funkcionalitāte, Lietuva un Latvija, kas ļauj 
lietotājiem, lai piešķirtu īpašus numurus 
pārdošanas rēķinu atkarībā no lietotāja vai 
lietotāju grupas. 

Moduļus, kas ietekmē Virsgrāmata 

Parādi kreditoriem 

Debitori 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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(POL) Polijas krāsojums kontu plāna konta rindas 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX nodrošina papildu valsts specifiskās konfigurācijas atslēga, CRSEPoland, Polijas 

iekārtām. Ja ir atlasīta šī konfigurācijas atslēga, krāsu un pozīcijas summa rindas kontu formas 

(Virsgrāmatas > Kontu) izmaiľas. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Fonda izmaiľas Microsoft Dynamics AX 2012. 

gadā nepieciešami atcelšanu atbalsta šo līdzekli. 

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Līdzeklis vairs nav pieejams, un nav līdzekļu 
Nomaiľa. 

Moduļus, kas ietekmē Virsgrāmata 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 

jaunināšana. 
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(POL) Polijas drošas novērtēšanas noteikums 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Polijas iekārtām, Microsoft Dynamics AX 2009 un iepriekšējās versijas nodrošina valsts specifiskās 

modifikācijas, kas nodrošina atbilstību drošas novērtēšanas noteikums. Iepriekš, Polijas finanšu tiesību 

akti prasa, ka debitoru parādu vai kontus kreditoru Nerealizētā valūtas pārrēķina korekcijas būtu tikai 
tad, ja tie atbilda drošas novērtēšanas noteikums. Atkarībā no tā, kura kurss bija augstāks vai 
zemāks, valūtas maiľas kursu nosaka uzľēmuma bankas izmantoja nevis likmju tabulā Valūtas kurss.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Tiesību akti ir novecojuši, novēršot 
nepieciešamību valsts specifiskās modifikācijas.  

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Līdzeklis vairs nav pieejams, un nav līdzekļu 
Nomaiľa. 

Moduļus, kas ietekmē Virsgrāmata 

Parādi kreditoriem 

Debitori 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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(POL) Datumos brīvdienās (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Polijas iekārtām, Microsoft Dynamics AX 2009 nodrošina valsts specifiskā funkcionalitāte īpašas 
uzskaites brīvas dienas brīvas dienas kalendārs formu. Kad tiek aprēķināti soda procenti, datumi 

kopā līdz par brīvas dienas kalendārs forma nav ľemti vērā.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Sistēmu Microsoft Dynamics AX 2012 R2 izmaiľas 
nodrošina papildu funkcionalitāti, kas ļauj 

lietotājiem noteikt kalendāri ar papildu izpildes 
kontroli, novēršot nepieciešamību valsts 
specifiskās modifikācijas datums.  

Aizvietots ar citu līdzekli Aizstāts ar integrētu kalendārs apmaksas datuma 
kontrole. 

Moduļus, kas ietekmē Virsgrāmata 

Parādi kreditoriem 

Debitori 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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(POL) Polijas bankas pārskaitījumu izdruku 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Polijas iekārtām, Microsoft Dynamics AX 2009 nodrošina valsts specifiskās modifikācijas, kas ļauj 

lietotājiem, lai izmantotu bankas pārskaitījumu izdruku līdzeklis, lai drukātu bankas pārsūtīšanas 

dokumentiem ar īpašu dizainu izmanto Polijā. Dokuments ir drukāts ar atbilstošu mērogu un katram 
dokumentam ir četras kartītes. Šis līdzeklis izmanto Word failu ar bankas pārskaitījumu izdrukas. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Šī maksājuma metode ir novecojušas un ir 
novecojusi sakarā ar ierobeţotu lietošanu. 

Aizvietots ar citu līdzekli Aizstāts ar poļu elektronisko maksājumu 

formātiem. 

Moduļus, kas ietekmē Parādi kreditoriem 

Debitori 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 

jaunināšana. 
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(RUS) Bilances apgrozījuma pārskatiem 

(Microsoft Dynamics AX 2012) 

Microsoft Dynamics AX 2009 paredz virkni Krievijas bilanci apgrozījuma priekšrakstus, kas pārstāv 

noteiktu atskaites un izziľas, kas izmantoti, lai analizētu kontu apgrozījumu un atlikumu kopumā 

grāmatas, kreditoru parādi un debitoru parādi. Pārskatu komplekts ietver šādas atskaites un izziľas: 

 Izmeklēšanas Virsgrāmatas apgrozījuma  

 Pārskatu Virsgrāmatas apgrozījuma pārskats 

 Pārskatu Virsgrāmatas  

 Izmeklēšanas kontus kreditoru/pārskatu debitoru bilances apgrozījuma reģistrs  

 Atskaite kontu kreditoru konti/debitoru bilances apgrozījuma reģistrs  

 Atskaite realizācijas algu saraksta aprēķināšanas kontus kreditoru/konti kontu 
(debitora/kreditora)  

 Izmeklēšanas avansa turētāji bilances apgrozījuma reģistrs 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX 2012 pastiprināta Krievijas 
apgrozījuma bilances pārskatu funkcionalitāti. Šo 
uzlaboto valsts specifiskā funkcionalitāte ļauj 

lietotājiem izveidot bilanci apgrozījuma pārskatus 
ar paplašinātu iespējas un uzlabotu veiktspēju. 
Mantoto bilanci apgrozījuma pārskatus un izziľas 
vairs nav nepieciešama un ir novecojusi. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Apgrozījuma bilances pārskatā 
(Virsgrāmatas > Aptaujas > Apgrozījuma 

bilances pārskatā) piedāvā iespēju radīt 
apgrozījuma bilances pārskatu Virsgrāmatā, 
debitoru un kreditoru un drukāt rezultātu SSRS 

formātā un Microsoft Excel. 

Moduļus, kas ietekmē Virsgrāmata 

Parādi kreditoriem 

Konts debitoru 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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(RUS) Līgumu (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Krievijas iekārtas no Microsoft Dynamics AX 2009 nodrošina iespēju: 

 Reģistrēt līgumu ar visiem finanšu līgums (puses, datumi, līguma summa, maksājuma, 

daţādus īpašus nodokļu parametri, cenas un atlaides metodi) parametriem. Šie parametri 
var tikt izmantoti kā noklusētās vērtības visiem dokumentiem, kas saistīti ar darījuma 
(SOs/ro/FTIs/ţurnāli). 

 Izdrukātu līguma detaļas drukātās formās, piemēram, rēķinos, maksājuma rīkojumus un 
rēķinu apmaksu. 

 Cross-pārbaudiet, vai savstarpējo saistību ar partneri katram līgumam, un radīt likumu 
saskaľošana ar partneri. 

 Debitora/kreditora darījuma norēķinu darījumiem, kas saistīti ar vienu līgumu, lai ierobeţotu. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Jaunu pirkšanas un pārdošanas līgumu 

regulējums un finanšu dimensijas ietvaros 
īstenots Microsoft Dynamics AX 2012. gadā sniedz 
līdzīgas iespējas, tādējādi padarot līgumu valstij 
līdzekļus novecojusi. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Microsoft Dynamics AX 2012. gadā īsteno 
šādas struktūras: 

 Finanšu dimensijas ietvaros 

 Pirkšanas un pārdošanas līgumu ietvaros 

 Dimensiju kontroli apmetnes 

(Krievijas valsts specifisko funkciju)  

Moduļus, kas ietekmē Parādi kreditoriem 

Debitori 

Virsgrāmata 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Jaunināšanas skripti tiek nodrošināti, Krievijas 
līgumu datu migrēšana uz jauno sistēmu 

Microsoft Dynamics AX 2012. 
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(RUS) Valūtas maiņas likmes importa 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2009, valūtas maiľas likmes importa funkciju, valstij raksturīgo funkciju 

attiecībā uz Krieviju, tiek izmantots ievest no Krievijas Federācijas Centrālās bankas valūtas maiľas 

kursa.  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX 2012 R2, jaunais kurss 

importa funkcionalitāti nodrošina konsekventu 
pieeju rīcībai ar valūtas maiľas kursu 
importēšanas un novērš nepieciešamību 
pēc valsts specifiskās modifikācijas.  

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Microsoft Dynamics AX 2012 R2 kurss importa 
funkcionalitāti ļauj valūtas maiľas kursu imports 

no Krievijas Federācijas un atbalstot scenārijus, 
pamatojoties uz koeficientu valūtā centrālās 
bankas. 

Moduļus, kas ietekmē Virsgrāmata 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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(RUS) Finanšu pārskatu pārbaudes pārskats 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2009 finanšu pārskatu apstiprināšana atskaite parāda rezultātu 

apstiprināšanu Krievijas GL generator (RRG) ziľojums tiek izveidots, kopējot esošo atskaite setup. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Ziľojumā ir novecojuši, jo tā ir ierobeţota 
klientu lietojumu, un tāpēc pārskatu pārbaudes 

rezultāti forma nodrošina iespēju, lai skatītu 
pārbaudes rezultātus ar nepieciešamo informāciju 
un veikt visas nepieciešamās darbības, novēršot 
nepieciešamību valsts specifiskās modifikācijas. 

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Līdzeklis vairs nav pieejams, un nav līdzekļu 
Nomaiľa. 

Moduļus, kas ietekmē Virsgrāmata 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 

jaunināšana. 
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(RUS) PVN atskaites (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2009. gadā valstij PVN pārskatus par Krievijas iekārtas reģistrēt uzľēmuma 
PVN saistības, izmantojot daţādus analīzes skatus operācijām, kuras reģistrētas pirms 2006. gada un 

operāciju laikā pārejas periodā (2006–2008), kad juridiski tika atcelts nodokļu politikas "maksājums", 
reģistrēts. Pārskatu komplekts ietver šādas atskaites: 

 Pirkšanas grāmatas PVN atskaitīšana analītiskais ţurnāls 

 Pirkšanas grāmata uzskaites vienība  

 Pirkšanas grāmata kreditora saistību uzskaites  

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Ziľojumos bija juridiska prasība ieviesta, lai 

sekotu uzľēmuma PVN saistības attiecībā uz 
pārejas perioda (2006–2008), kurā tika atcelts 
nodokļu politika "par maksājumu".  

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Līdzeklis vairs nav pieejams, un nav līdzekļu 
Nomaiľa. Ziľojumiem vairs nav nepieciešami. 

Moduļus, kas ietekmē Parādi kreditoriem 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 
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(RUS) Krājumu bilances apgrozījuma pārskatu 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Ar Microsoft Dynamics AX 2009 instalācijām Krievijas valstij raksturīgo krājumu bilances 

apgrozījuma atskaites nodrošina iespēju analizēt katru noliktavu un preču krājumu apgrozījumu. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Krājumu bilances apgrozījuma izmeklēšanas 
ieviesa Microsoft Dynamics AX 2009 RU3. Tālāk 

attīstīts Microsoft Dynamics AX 2009 RU5 un 
pārnests uz Microsoft Dynamics AX 2012. 
Krājumu bilances apgrozījuma atskaites 
kļuva neizmantotas, jo krājumu bilances 

apgrozījuma aptauja sniedz iespējas paplašināt 
un uzlabot veiktspēju, neliekot valsts specifiskās 
modifikācijas. 

Aizvietots ar citu līdzekli jā. Krājumu bilances apgrozījuma izmeklēšana 
(krājumu un noliktavu pārvaldības > 

Aptaujas > Darbības > Krājumu bilances 
apgrozījuma) nodrošina iespēju analizēt 
krājumu apgrozījumu uz vienu krājumu un 
finanšu dimensijas, atsevišķu, fiziski un finansiāli 

iegrāmatotā krājuma pārvietošana un tā tālāk, 
un drukāt izmeklēšanas rezultātus programmā 
Microsoft Excel. 

Moduļus, kas ietekmē Krājumu un noliktavas pārvaldība 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 

jaunināšana. 
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(RUS) Production journal lines, blakusproduktu pārskats 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2009 Production journal lines, blakusproduktu ziľojums sniedz iespēju 

drukāt blakusprodukts ţurnālu, līdzīgi kā citas standarta raţošanas ţurnālu rindas. 

Apskats 

Vienums aprakstus. 

Izslēgšanas iemesls Šajā ziľojumā bija ierobeţota klientu lietojumu 
un kopā ar citām standarta raţošanas ţurnālu 

pārskatiem tika atmestas.  

Aizvietots ar citu līdzekli nē. Līdzeklis vairs nav pieejams, un nav līdzekļu 
Nomaiľa. 

Moduļus, kas ietekmē Raţošanas kontrole 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 

jaunināšana. 
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(THA) Pārvaldīt realizētā un nerealizētā PVN 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2009 pārvalda, izmantojot noteiktu Taizemes nerealizētā PVN funkcionalitātei 

"nerealizēto nodokli". Microsoft Dynamics AX 2012 izmanto standarta nosacījuma PVN līdzekļus, lai 

pārvaldītu realizētā un nerealizētā PVN. 

Apskats 

Vienums Apraksts 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX 2012, Taizeme līdzekļi tika 

pārvietoti no GLS līmenī par sistēmas līmenī. 
Šī konsolidācija mums deva iespēju izmantot 
standarta nosacījuma PVN funkcionalitāti 
Microsoft Dynamics AX sistēmas līmenī. Ar 

izlaišanas labojumfails, ir deprecating Taizeme 
īpaši iespēja nerealizētais PVN un tā vietā 
izmantos standarta nosacījuma PVN līdzekļiem 

Microsoft Dynamics AX 2012. gadā.  
Saistībā ar to ir izslēgšanas no nodokļa rēķina 
ID-pārdošanas un nodokļa rēķina ID - 

iepirkuma laukiem Virsgrāmatas parametru 
formas (Virsgrāmatas > Setup > 
Virsgrāmatas parametru > Numuru sēriju).  

 Nodokļa rēķina ID-pārdošanas aizstāj 

ar kodu secības atsauces Accounts 
receivable parameters. 

 Nodokļa rēķinu pirkšanas ID - nav 

vajadzīga, jo mēs nerada nodokļa rēķinu 
piegādātājus. 

Šīs izmaiľas tika izlaists labojumfails 2012. gadā; 

see KB article 2636555. 
Piezīme: kodu, kas atbilst šīs funkcijas joprojām 
ir pieejama, bet nākotnē atbrīvot tiks noľemti. 

Aizvietots ar citu līdzekli Nosacījuma PVN PVN aprēķiniem un jaunas 
numuru sērijas, Accounts receivable parameters 

(Taju labojumfails, kas to sauc parPārvaldīt 

realizētā un nerealizētā PVN.) 

Moduļus, kas ietekmē Konta ieľēmumi 

Konta maksājumi 

Virsgrāmata 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana.  

Papildinformācija 

Lai iegūtu papildu informāciju par funkcionalitātēm izlaidusi Microsoft Dynamics AX 2012. gadā 
Taizeme, sk KB rakstu 2636555. Pastāv arī balto grāmatu, kas detaļas izmaiľas iekļautas taju 
labojumfailu. Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet rakstuvalsts specifisko atjauninājumu Taizeme 

(angļu valodā), vai tulkoto versiju, Country–specific atjauninājumus Taizeme (Thai). 

 

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
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(THA) PVN maksāšanas līdzekļiem (Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2009. gadā ir daţi PVN maksāšanas līdzekļi taju un Meksikas lietotāji kopīgi. 
Tas vairs nav gadījumā Microsoft Dynamics AX 2012. gadā. 

Apskats 

Vienums Apraksts 

Izslēgšanas iemesls Microsoft Dynamics AX 2009 bija daţas iespējas 
kopīgi gan taju, gan Meksikas lietotājiem. Šos 
līdzekļus tagad izmantos tikai Meksikā. Šie līdzekļi 

vairs neizmanto Taizemē, jo Taizemes bāts tikai 
tagad tiek aprēķināts PVN. Microsoft 
Dynamics AX 2012, pārdošanas nodokļa 

valūtas pārrēķins (Virsgrāmatas > Periodiski 
> PVN maksājumiem > Valūtas pārrēķinu 
Sales tax) un PVN valūtas kursa korekciju 

(Virsgrāmatas > Periodiski > PVN 
maksājumiem > Valūtas kursa korekciju 
Sales tax) formas vairs nav pieejamas Microsoft 
Dynamics AX. Thai iekārtas  

Aizvietots ar citu līdzekli Nav piemērojams, Taizeme 

Moduļus, kas ietekmē Konta ieľēmumi 

Instalācijas veiktās izmaiľas Šī izmaiľa neietekmē programmas instalēšana. 

Izmaiľas, lai uzlabotu Šī izmaiľa neietekmē lietojumprogrammu 
jaunināšana. 

Papildinformācija 

Lai iegūtu papildu informāciju par funkcionalitātēm izlaidusi Microsoft Dynamics AX 2012. gadā 

Taizeme, sk KB rakstu 2636555. Pastāv arī balto grāmatu, kas detaļas izmaiľas iekļautas taju 
labojumfailu. Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet rakstuvalsts specifisko atjauninājumu Taizeme 
(angļu valodā), vai tulkoto versiju, Country–specific atjauninājumus Taizeme (Thai). 

 

  

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
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Papildinājums: Produktu plašu funkciju aprakstus 

Tabulās ir sniegti īsi apraksti par līdzekļiem, kas nav klasificēti kā visā produkta līdzekļi Microsoft 
Dynamics AX 2012. gadā. Tabulas ir sakārtoti pēc zonas un apakšzonas, ja piemērojams. 

 

Papildinājums: Satura rādītājs 
Uzstādīšanu un upgrade ................................................................................................ 240 
Klientu un serveri ......................................................................................................... 241 
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Uzstādīšanu un upgrade 

Uzstādīšanas un jaunināšanas iespējas 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Patchable uzstādīšana Agrākajās Microsoft Dynamics AX, uzstādīšanas programmai un tās saistīto DLL 

pastāvēja tikai DVD, un tos nevarēja atjaunināt standarta labojumfailu vai servisa 

pakotnes. Iestatīšanas failu modificēšanai lietotājs bija veikt manuālu metodēm. 

Microsoft Dynamics AX 2012, uzstādīšanas programma ir patchable. Programmu 

un tās DLL ir instalēti datorā, kā pirmais solis uzstādīšanas procesā. Jo faili tiek 

instalēti datorā, servisa pakotnes vai labojumfailus var pielietot uzstādīšanas faili, 

tāpat, kā to var izdarīt ar cietiem failiem Microsoft Dynamics AX. Kad instalēšana 

tiek sākta, tā pārbauda, vai nav jaunāku versiju failus, un instalē tos, ja tie ir 

pieejami. 

Pārbaudiet Microsoft 

Dynamics AX konfigurācijas, 

izmantojot programmu 

Microsoft Baseline 

konfigurācijas Analyzer 

Šo Microsoft Dynamics AX versijai ietver modeli un kārtulu iestatīšana Microsoft 

Baseline konfigurācijas Analyzer. Jūs varat pārbaudīt desmitiem konfigurācijas 

uzstādījumi visā vairākas funkcijas, tostarp Microsoft Dynamics AX datu bāzes, 

programmas objektu servera (AOS), uzľēmuma portāls un biznesa informāciju. 

Rīks ģenerē atskaiti ar normatīvi norādījumus, kas var palīdzēt uzlabot pieejamību, 

drošību un veiktspēju, Microsoft Dynamics AX vides. 

Pārvaldīt pakešu serveru 

klasteru AOS un modeļa 

bāzes uzskaites, lietojot 

Microsoft Dynamics AX 

Management Studio 

Ar Microsoft Dynamics AX Management Studio, klasteru administratori var 

konfigurēt AOSs pakešapstrādē pievienot AOSs un pārvaldīt datu bāzes uzskaites 

modelis. 

Parallelization lielāko daļu 

kopēšanu, sinhronizācija 

un pēc-sinhronizācija 

Lielāko daļu kopijas datiem no avota sistēmas target sistēmā notiek paralēli 

darbojas datu sinhronizācija darbības un post-synchronization skriptus. 

Parallelization pārredzamā veidā apvieno, ko izmanto, lai būtu trīs soļi vienota 

optimizēta solis, kas samazina kopējo sistēmas dīkstāves, jaunināšanu. 

Sistēma prioritizes lielāko daļu kopēšanu, sinhronizācija un post-synchronization 

uzdevumus, izmantojot automatizētu datu orientētu algoritmu, kas var arī 

izmantot, lai manuāli pievienot svars konkrētus uzdevumus un pielāgot prioritātes. 

Datus sadalītu piešķiršana 

uzľēmumiem, kas 

jaunināšanas laikā 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Datu sadalīšana ar Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ieviešana prasa manuālai 

piešķiršanai sabiedrības mērķa sistēmas nodalījumā, kas ir datu pirmapstrādi 

uz jaunināšanas laikā. Šis uzdevums tiek pievienots Preprocessing datu anketā. 
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Klientu un serveri 

Klienta un servera līdzekļi 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Dokumentu apstrādes 

uzlabojumi (klients) 

Var pievienot URL uz darījumu un konfigurēt darbplūsmas definīcija maršrutēt 

pārskatīšanai papīra dokumentu failus. Dokumenta faila web pakalpojums ir 

pievienoti un var izmantot, lai izgūtu dokumenta faila metadatus un maršrutētu 

uz datu ar attiecīgajām personām, izmantojot darbplūsmu. Dokumenta datus var 

ievadīt, un dokumenta failu var pievienot jaunu darbību. Tas izveido revīzijas 

liecības par oriģinālo dokumentu. Šos uzlabojumus var atvieglot dokumentu 

apstrādes uzľēmumiem, kas ģeogrāfiski ir izkliedēts un kas vēlas uzturēt savu 

papīra dokumentus vienā vietā. 

Uzlabota meklēšana (klients) Šajā versijā Microsoft Dynamics AX ir iekļauta uzlabotās meklēšanas pieredzi, kas 

ļauj lietotājiem, lai izgūtu datus, palīdzības tēmas, formas un atskaites, izmantojot 

vienkāršu lietvārdiem, piemēram, "Klientu" vai "Naudas plūsmas pārskats", vai 

noteiktus datus, piemēram klienta nosaukums, produkta ID vai tālruľa numuru. 

Meklēšanas interfeiss ietver opcijas, lai palīdzētu jums uzlabot jūsu meklēšanas 

rezultātiem, un informācijai var piekļūt arī no pēdējo meklējumu saraksts. 

Microsoft Dynamics AX 2012 

datu bāzes sadalīšana divās 

datu bāzēs (serveris) 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ir divām datu bāzēm. Biznesa datu bāzē ir 

darījumu un pamata dati. Modeļa datu bāze satur programmas objektiem, kas tiek 

pārvaldīti kā parauga failus. Šajā datu bāzē nomaina lietojumprogramma file store 

(AOD) iepriekšējās versijās. Biznesa datu bāzē var nosaukt. Modeļa datu bāzē ir 

tāds pats nosaukums kā biznesa datu bāzes ar pievienotu _model. Abas datu 

bāzes jāuzglabā uz vienu un to pašu SQL servera instancei. 

Uzlabojumi, kas nosaukts 

lietotāja licenču skaits 

atskaites (serveris) 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Nosaukts lietotāja licenču skaits atskaites parāda informāciju par lietotāju licences, 

kas ir pieprasīti, pamatojoties uz drošības lomas lietotājiem ir piešķirts. Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2, ziľojumu var parādīt arī lietotāja ID un pseidonīmi, kas 

pašlaik ir piešķirts katram licences veidu. 

 

BI un izstrādātāja rīkus 

BI un izstrādātāju rīki, līdzekļi 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Atbalsts enerģijas View * 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Jauda ir speciālais datu izpēte un vizualizācijas pieredze Microsoft 

SQL Server 2012 Reporting Services. Izmantot varu skatīt atskaites ar Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2 datiem, kas saglabāti Business Intelligence semantiskā 

modelis daudzdimensiju reţīmā, jābūt vispārēji pieejama atbrīvot no Microsoft 

SQL Server 2012 atbalsta viedokli, varu daudzdimensiju modeļiem, kas instalēti 

jūsu sistēmā. Sākot ar 2012. gada 1. decembrī, Microsoft SQL Server 2012 

atbalsta viedokli, varu daudzdimensiju modeļiem nav vispārpieejama. Tomēr 

Microsoft SQL Server 2012 nodrošina jaudu View daudzdimensiju modeļu 

Community Technology Preview (CTP) izlaišanai ir pieejams lejupielādei, ja jūs 

vēlaties pārbaudīt barošanas View ziľošanas iespējas. Jums nav testa vai izmantot 

šo CTP tiešraidē darbības vidē, ja vien Microsoft ļauj jums to darīt saskaľā ar citu 

nolīgumu. Uzklikšķināt šeit, lai iegūtu vairāk informācijas par CTP atbrīvošanu. 

Visas funkcijas un datumi ir ievada, pamatojoties uz pašreizējo cerības un var 

tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Informāciju, kas šeit ir paredzēta tikai 

informatīviem nolūkiem un pārstāv Microsoft pašreizējo skatu kā šis atbrīvošanas 

datumu. Tā kā korporācijai Microsoft ir jāreaģē uz mainīgo tirgus situāciju, to 

nedrīkst interpretēt par korporācijas Microsoft saistībām. 
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BI un izstrādātāju rīki, līdzekļi 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Atbalsts ziľojumu serveros, 

kuros darbojas reţīmā, kas 

integrēts SharePoint 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Atskaišu veidošanas pakalpojumi var izvietot dzimtā vai integrētu SharePoint 

reţīmā. Pārskatu serveri, kas darbojas reţīmā, kas integrēts SharePoint tiek 

atbalstīti ar Microsoft Dynamics AX 2012 R2. 

 

SharePoint integrētu reţīms nozīmē, ka pārskata serveris ir integrēts ar 

SharePoint serveru fermu. SharePoint integrētu reţīms ļauj pārvaldīt un skatīt 

ziľojumus no SharePoint dokumentu bibliotēkām. Lai iegūtu papildinformāciju, 

skatiet tēmu "Pārskats par Reporting Services". 

Atbalsta datu 

nodalījumiem kubi 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 instalēšanas var sastāvēt no vairākiem datu 

nodalījumiem. Kubi, katram nodalījumam nedrīkst izvietot instalācijas.  

 

Piemēram, jums ir divi nodalījumi: nodalījuma 1. un 2. nodalījums. Lai izvietotu 

kubi, kas ir iekļauta Microsoft Dynamics AX abām šīm starpsienām, jāveic šādas 

darbības: 

 

1. Analysis Services Project vednis sākuma. 

2. Atlasiet noklusējuma analīzes pakalpojumu projektu, kas saucas 

Dynamics AX.  

3. Izvietot katram nodalījumam instalācijas projekts, izvēloties nodalījumi. 

Šajā piemērā atlasiet nodalījuma 1. un 2. nodalījums. 

4. Pabeidziet ceļvedi. 

5. Atveriet SQL Server Management Studio un pieslēgtos Analysis Services 

instanci. Ievērojiet, ka tur ir tagad (un kubu) datu bāze katram 

nodalījumam. 

Plašāku informāciju par datu nodalījumiem skatiet tēmu "Datu sadalīšana 

arhitektūra". Plašāku informāciju par to, kā izvietot katrā nodalījumā kubiem, 

skatiet tēmu "Izvietot noklusējuma klucīši". 

Atbalsta datu nodalījumiem 

ziľojumi 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 instalēšanas var sastāvēt no vairākiem datu 

nodalījumiem. Viens ziľojums serveris var atbalstīt visus nodalījumus datus 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 instalācijā. Plašāku informāciju par datu 

nodalījumiem skatiet tēmu "Datu sadalīšana arhitektūra". 

Uzľēmuma portāla 

diagrammas kontroles 

attīstītājs darījumu un kopējo 

darījumu datiem Web vietas 

Uzľēmuma portāls 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Uzľēmuma portāls (EP) diagrammas kontrole ir risinājums, lai attīstītājs lieli 

datu apjomi, izmantojot diagrammas Web vietas Uzľēmuma portāls Microsoft 

Dynamics AX. Šī jaunā lietderība ir pagarinājumu ASP .NET diagrammas kontroles 

un atbalsta 35 atsevišķu diagrammu tipiem. Turklāt EP diagrammas kontrole 

nodrošina datu formatēšana, pamatojoties uz Microsoft Dynamics AX nodrošina 

diagrammām ir konsekventa visā Microsoft Dynamics AX lietojumprogrammu 

metadatus. 
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BI un izstrādātāju rīki, līdzekļi 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Uzlabojumiem galveno 

veiktspējas rādītāju (KPI) 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Galveno veiktspējas rādītāju (KPI) ir biznesa rādītājus, piemēram, kopējie 

ieľēmumi, bruto peļľas un pašreizējo attiecību. Šie biznesa metriku palīdz izsekot 

jūsu uzľēmuma virzību uz specifiski mērķi. Šādi uzlabojumi ir veikti ceļu jums 

parādīt KPI Web daļu biznesa pārskats programmā Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2. 

 

 Vadošos veiktspējas rādītājus var lietot vairākus filtrus. 

Piemēram, jūs izvēlējāties parādīt KPI pārdošanu. KPI var lietot filtru, lai tā 

parāda 2011 veiktās īpašās pārdevējs pārdošanas. Filtri varētu izskatīties 

līdzīgi šim: 

 

o Filtrs 1: InvoiceDate.Year = 2011 

o Filtrs 2: Salesperson.Name = Kim Ackers 

 

 Filtrēšanu var veikt pēc faktiskās vērtības vai relatīvos datumus. 

Piemēram, jūs izvēlējāties parādīt KPI pārdošanu. Ja vēlaties filtrēt KPI 

relatīvo datumu, varat parādīt pārdošanas apjoms pērn pēdējā mēneša laikā 

vai pēdējā ceturksnī. Ja vēlaties filtrēt pēc faktiskās vērtības KPI, varētu 

izvēlēties, lai parādītu pārdošanas kur Salesperson.Name = Kim Ackers. 

 

 Individuāli elementi, kurus veido visu KPI var rādīt.  

 

Piemēram, jūs izvēlējāties parādīt KPI pārdošanu. Var izvēlēties rādīt visu 

pārdevēju pārdošanas summas, vai var izvēlēties, lai parādītu pārdošanas 

summas katrā reģionā. Varat arī filtrēt elementu saraksts. Piemēram, varat 

izvēlēties parādīt top 10 reģionos. Vai jūs varat izfiltrēt rašanās nav 

pārdošanas reģionos. 

 

 KPI nosaukumu var formatēt kā saiti. Saites varat novirzīt lietotājus uz 

šādiem vienumiem: 

 

o Microsoft Dynamics AX klienta izvēlnes elementu 

o Izvēlnes Web vietā uzľēmuma portāls 

o URL 

 

Plašāku informāciju par to, kā parādīt KPI, skatiet tēmu "Pārvaldīt biznesa 

informācijas pārskats". 

Windows PowerShell 

komandas izvietošanu kubi 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Ja lietojat programmu Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Windows PowerShell 

komandas var izmantot, lai izvietotu noklusējuma kubi, kas ir iekļauta Microsoft 

Dynamics AX. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet tēmu "Izvietot 

noklusējuma kubu". 
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Microsoft Dynamics Online 

Microsoft Dynamics tiešsaistes līdzekļi 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Pievienot sīkrīku lomu centri Šo Microsoft Dynamics AX versijai ietver Microsoft Dynamics tiešsaistes 

savienojumu Gadget Web daļu loma centriem. Web daļu saimniekiem slide klāja, 

saites un informācija, kas attiecas uz lietotāja lomu, ieskaitot saites vietnei 

CustomerSource, Kopienas saturs, mācību materiālu un zināšanu bāzes rakstiem. 

Sistēmas administrators var pievienot Connect gadget lomu centra lapu šablonu 

vai lietotāji ar atbilstošām atļaujām var pievienot savu personīgo lomu centra lapā 

Web daļa. 

Darbplūsma 

Darbplūsmas līdzekļus 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Automatizētie uzdevumi Tagad varat pievienot automatizēto uzdevumu jūsu darbplūsmas. Automatizētais 

uzdevums biznesa loģiku nostrādā un prasa bez cilvēka līdzdalības. Piemēram, 

automatizētu uzdevumu var veikt kredīta pārbaude, palaidiet atskaiti vai 

atjaunināts ieraksts. 

Vienkāršota uzstādīšana Web serverī, kurā darbojas interneta informācijas pakalpojumi (IIS) vairs nav 

instalētas darbplūsmas servera komponentu. Darbplūsmas servera komponenti ir 

tagad automātiski instalēta, instalējot Microsoft Dynamics AX programmas objektu 

serveris (AOS). 

Darbplūsmas atbalsta 

postenis 

Darbplūsmu var izveidot procesa dokumentus vai rindas elementiem dokumentā. 

Piemēram, pieľemsim, izveidotos apstiprinājuma darbplūsma uzskaitei. (Mēs 

attieksies uz šī darbplūsma kā darbplūsma dokumentu.) Dokumentu darbplūsmu 

var pievienot rindas vienuma elementu. Izpildot rindas vienuma elementu, katrā 

rindas elementā, dokumentā tiek iesniegts apstrādei. Vēlaties visus posteľus, 

kas apstrādāta ar vienu un to pašu rindas vienuma darbplūsmas, vai varbūt jūs 

vēlaties katrā rindas elementā, kas apstrādā citu posteni darbplūsmu. 

Plūsmas vadības elementi Ir pievienoti vairāki jauni elementi palīdzēs jums noformēt darbplūsmas. Šie 

elementi ļauj dizains darbplūsmas, kas ir alternatīvs filiāles vai filiāles, kas 

darbojas vienlaicīgi. Šie elementi ir: 

 Nosacījuma lēmumu - punkts, kurā darbplūsmas sadala diviem zariem. 

Sistēma būs izlemt, kuras atzarojas izmantot izvērtējot iesniegto 

dokumentu, lai noteiktu, vai tā atbilst norādītajam nosacījumam.  

 Manuāla lēmumu - punkts, kurā darbplūsmas sadala diviem zariem. 

Lietotājam ir jāveic darbība un rīcība noteiks, kura filiāle ir lietoti, lai 

apstrādātu iesniegto dokumentu.  

 Paralēli darbībai - darbplūsmas elementu, kas ietver divas vai vairākas 

filiāles, kas darbojas tajā pašā laikā.  

Skatiet darbu krājumus, kas 

ir balstīti uz konkrētu biznesa 

dokumentus vienā vietā 

Jūs varat apskatīt darba elementu konkrētu dokumentu tipiem, piemēram, 

rēķinos, pirkšanas pasūtījumos un izdevumu atskaites vienā vietā, tā, ka tos var 

apstrādāt daudz efektīvāk. Iespēju redzēt visu darbu īpašam dokumenta tipam ir 

īpaši svarīgi attiecībā uz liela apjoma dokumentu krājumus. Jūs varat redzēt tikai 

noteikta tipa visos dokumentos, kas tiek piešķirti, darbu krājuma rinda, kas jums 

pieder, vai darbu krājuma rindā vai rindu grupu, kas jūs vada. Darba vienumus 

var filtrēt pēc datuma, lai palīdzētu noteikt prioritātes uzdevumus, kas jums 

jādara. 
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Darbplūsmas līdzekļus 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Darbplūsmas redaktors Darbplūsmas redaktors ir grafisko interfeisu, kas ļauj izveidot Microsoft 

Dynamics AX darbplūsmas organizējot darbplūsmas elementu uz noformējuma 

virsmu līdzīgi, lai cik būtu grafiski modelis biznesa procesu programmā Microsoft 

Visio. Var pievienot, dzēst un pārvietot darbplūsmas elementus, kas atbilst 

uzdevumiem un apstiprinājumi, kas veido darbplūsmu. Jūs varat arī pievienot 

plūsmu kontroli, piemēram, rokasgrāmatu un automatizēto lēmumu un paralēlu 

darbību tā, lai būtu iespējams izveidot sareţģītās darbplūsmās, ka tieši modeli jūs 

vēlaties automatizēt biznesa procesus. 

Skatīt darbplūsmas vēsturi 

un uzskaites datus, kas ietver 

jaunas darbplūsmas līdzekļus 

Varat skatīt darbplūsmas vēsturi un statuss aktīvā vai pabeigto darbplūsmas 

un tās elementus, ieskaitot datus par jaunas darbplūsmas līdzekļus, piemēram, 

uzlabotas plūsmas kontroli, automatizētie uzdevumi, postenis apstiprinājumus un 

darbu krājuma rindas. Var apskatīt šos datus Microsoft Dynamics AX klienta vai 

uzľēmuma portāls Microsoft Dynamics AX. 

Iespēja piešķirt darbplūsmas 

uzdevumus darbu krājumu 

rindas 

Manuāla uzdevumu var piešķirt darbu krājuma rindas. Darbu krājuma rinda ir 

dokumenti, kas nepieciešami pārstrādes kolekcija. Rindā jābūt tai piešķirti 

lietotājiem. Šie lietotāji būs atbildīga par rindu pārraudzību un apstrādi 

dokumentos. 

Paziľojumi Darbplūsmas paziľošanas sistēmas uzlabošanai, ir veiktas šādas izmaiľas.  

 Darbplūsmas noteiktiem paziņojumiem — e-pasta veidnes tiek 

izmantotas, lai nosūtītu paziľojumus darbplūsmas. Tagad var izveidot 

un izmantot īpašu e-pasta veidnes katrai darbplūsmai. Tas ļauj pielāgot 

ziľojumu, tā, ka ir lietderīgi katrai darbplūsmai.  

 Informācija apkopota paziņojumos — ar Microsoft Dynamics AX 2012 

var ieviest darbplūsmas rindas elementiem dokumentā. Jo rindas 

vienuma darbplūsmas var radīt vairāk e-pasta paziľojumus, Microsoft 

Dynamics AX 2012 tagad ļauj darbplūsmas dalībniekiem apvienot savus 

paziľojumus par pozīcijām uz vienu e-pasta ziľojumu. 

Darbplūsmas darbības 

analīzes atskaites 

Ir iekļauta Microsoft Dynamics AX 2012 darbplūsmas tiešsaistes analītiskās 

apstrādes (OLAP) kuba. Izmantojot šo kubu, var izveidot atskaiti, kas parāda, 

kā darbplūsma darbojas tā, ka jūs varat noteikt vājās vietas procesos. Varat arī 

noteikt, vai darbplūsmu pievienojot efektivitāti, lai savus biznesa procesus, un 

nodrošināt iespēju salīdzināt automatizētos darbplūsmas manuālu procesu to 

aizstāt. Analīze ir vērsta uz parāda, cik daudz darba tika veikts, izmantojot 

darbplūsmu un cik daudz laika pagāja, lai veiktu darījumu uzdevumiem, kas veido 

darbplūsmu. Izmantojot šos ziľojumus, var mainīt jūsu darbplūsmas un optimizēt 

savu darbību. 
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Uzņēmuma portāls 

Uzņēmuma portāla funkcijas 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Uzlabojumi, kas Web vietā 

uzľēmuma portāls 

Administratori var izvietot uzľēmuma portālu, kas ir daļa no uzľēmuma 

vai organizācijas vecākvietnes un automātiski pieľemt izskatu un noskaľu 

vecākvietnei, ar nosacījumu, ka vecāku vietni izmantojot dizainu, kas atrodas 

SharePoint dizainu galerijā. Administratori var lietot jaunas tēmas Web vietas 

Uzľēmuma portāls lapas, izmantojot Microsoft SharePoint Theme Gallery 

.thmx failus. 

 

Vairākiem lookups uzľēmuma portāla lapās ir uzlabotas, lai nodrošinātu labāku 

veiktspēju. 

Drošību Web vietā 

uzľēmuma portāls 

Web vietas Uzľēmuma portāls automātiski piešķir un liedz piekļuvi datiem un web 

lapas, saskaľā ar Microsoft Dynamics AX loma un uzdevums drošības sistēmā. 

Pirms lietotāji var skatīt datus vai Web vietas Uzľēmuma portāls lapas, 

administratori ir jākonfigurē Microsoft Dynamics AX drošības lomas un uzdevumus. 

Jaunā lietotāja interfeisa 

elementus, kas Web vietā 

uzľēmuma portāls 

FactBoxes attēlot informāciju, kas saistīta ar atlasīto ierakstu, vai informācija, kas 

tiek rādīta veidlapā vai saraksta lapā. Var pielāgot veidu informāciju, kas tiek 

parādīts FactBoxes. 

Uzľēmuma portāla 

izvietošanas un 

modernizācijas uzlabojumi 

Uzľēmuma portāla iestatīšanas un izvietošana ir veikti šādi uzlabojumi: 

 Uzlabotu sākotnējās uzstādīšanas un iekārta, kas vairs nav nepieciešama 

manuāla apkopojums X + + klases 

 Iespēja izvietot web serverī izmaiľas, izmantojot PowerShell komandas vai 

komunālo pakalpojumu AxUpdatePortal 

 Iespēja ieviest izmaiľas no programmas objektu kokā (AOT) 32 bitu 

klients uz 64-bitu Windows Server, noklikšķinot uz pogas 

 Automātiska jaunināšana uz Windows SharePoint Services 3.0 vai 

Microsoft Office SharePoint Server 2007 Web vietas Uzľēmuma portāls 

Microsoft SharePoint Foundation vai Microsoft SharePoint Server 2010 

(pēc visiem citiem Microsoft Dynamics AX jaunināšanas uzdevumiem ir 

pabeigta) 

 Iespēju pārvaldīt attālo Web vietu uzľēmuma portāls izvieto no Microsoft 

Dynamics AX klienta 

Uzľēmuma portāla 

uzlabojumi 

Administratori var konfigurēt Web vietām Uzľēmuma portāls kreditoram, 

lai autentificētu lietotājus, kas balstās uz savu Windows Live ID. Šādā veidā 

administratori nav vadīt lielu skaitu ārējiem lietotājiem pakalpojumā Active 

Directory.  

 

Arī jūs varat grāmatzīmi īpašu uzdevumu lapas URL. Izstrādātājiem ir Ievērojiet, 

ka uzľēmuma portāla vairs nodrošina attīstību saistībā ar Web X + +. Web vietas 

Uzľēmuma portāls lapas attīstība prasa ASP.NET un Microsoft .NET Framework. 
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Microsoft Office pievienojumprogrammas 

Microsoft Office pievienojumprogrammas 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Microsoft Word integrācijas 

atbalsta Microsoft 

Dynamics AX 

Šī jaunā funkcija ļauj jums izmantot Microsoft Word, lai izveidotu veidnes un 

dokumenti, kas kombinē strukturētus un nestrukturētus informāciju no Microsoft 

Dynamics AX. 

Skatīt un atjaunināt datus no 

Microsoft Office rīki 

Skatīt, analizēt un atjaunināt informāciju sistēmā Microsoft Dynamics AX, varat 

izmantot pievienojumprogrammu Microsoft Word un Microsoft Excel. 

Papildu uzlabojumus 

Microsoft Excel 

integrācijas atbalsta 

pievienojumprogrammas 

Microsoft Dynamics AX 

Ar šo funkciju uzlabojumiem, varat atjaunināt datus no Microsoft Excel, izmantojot 

AIF Web Services. Opt-in kontrolsarakstu uzcelta pakalpojumiem arī ir pieejams. 

Microsoft Office 

pievienojumprogrammas 

uzlabojumi 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Veidojot programmas Microsoft Excel darbgrāmata, lietojot Microsoft Office 

pievienojumprogrammas, varat pievienot apraksti savu finanšu dimensijām 

Virsgrāmatas kontus, kurus jūs atlasiet darbgrāmatu, piemēram, veidojot budţetu 

veidni. 

Veidni, kas izveidota, 

izmantojot 

pievienojumprogrammu 

Office bloķēšana 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Budţeta plānošanas scenārijus, partneris vai centrālajam administratoram būs 

izveidot un izvietot budţeta veidnes un departamenta klientu vai citas personas 

aizpilda numurus. Lai samazinātu kļūdas iespēju, veidnes noformētājs var bloķēt 

veidni. Tas nav drošības ierobeţojumu. Veidnes lietotājiem bloķētu veidni var 

ievadīt datus, bet nevar modificēt veidnes struktūrā. 

Microsoft Office 

pievienojumprogrammas 

uzlabojumi 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Veidojot darbgrāmatu, izmantojot Microsoft Office pievienojumprogrammas, datus 

darbgrāmatā varat pievienot filtrus. Darbgrāmatas lietotāji var skatīt datus tikai 

atlasīto filtru. Turklāt, jūs varat pievienot readonly Rekvizīts darbgrāmatas lauku 

sarakstā atlasītie lauki. 

Lokalizēt datus 

Microsoft Office 

pievienojumprogramma 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Office pievienojumprogramma respektē pašreizējo 

valodas iestatījums Microsoft Dynamics AX pašreizējam lietotājam. Darblapā, kura 

ir izveidota, izmantojot Microsoft Office Add-in for Microsoft Dynamics AX saskaľot 

valodas izvēle un etiķetes darbgrāmatā rādīt tajā pašā valodā. 
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Virsgrāmata 

Virsgrāmatas funkcijas 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Drukājiet finanšu pārskatu uz 

Microsoft Excel 

Jūs varat izdrukāt finanšu pārskatu uz Microsoft Excel. 

Vairākas grāmatas par 

vairākām juridiskām 

personām 

Katra juridiska vienība ir atsevišķs reģistrs, kur definēt kontu plāna konti, norēķinu 

valūtu, pārskata valūtas un finanšu kalendārs, ka juridiska persona. 

Soda saraksta lapas un 

finanšu atskaites izmaiľām 

Uzľēmuma portālā, finansēm saistītu sarakstu lapas ir iekļautas pārdošanas 

un iepirkuma jomās. Šādu sarakstu lapas izmanto standarta saraksta lappuses 

elementus, ieskaitot rīcības rūtis, FactBoxes, un preview rūtis: debitoru rēķiniem, 

nomaksas debitora rēķiniem, jaunāko rēķinā krājumus, procentu paziľojumus, 

atgādinājuma vēstules un kreditora rēķinu.  

 

Šādu informāciju lapas izmanto standarta detaļas lappuses elementus, ieskaitot 

rīcības rūtis, FactBoxes un FastTabs: debitora rēķina, procentu paziľojumam, 

atgādinājuma vēstules un kreditora rēķinu.  

 

Jaunu finanšu atskaites saraksta lapā nodrošina piekļuvi finanšu pārskatus, 

kas Web vietā uzľēmuma portāls. 

Valūtas maiľas kursiem 

attiecībā uz Virsgrāmatu 

konsolidācijas process 

koplietojamo 

Var definēt vairākus maiľas kursu starp divām valūtām un atlasiet valūtas kursu 

veids katram diapazonam kontiem un datu failiem, kas ir tiek konsolidēti. 

Pārskata valūtas 

pārvērtēšanas 

Pārskata valūta ir reizināts ar maiľas kursu pārskata valūtas summu. Pārskata 

valūtu aprēķina un pārvērtē, pat tad, ja nevar mainīt norēķinu valūtu maiľas 

kurss. 

Finanšu analīzes kubā 

uzlabojumi 

Iekļautas šādas izmaiľas: 

 Datus ar Virsgrāmatu, kreditoriem un debitoru kontus kubus var analizēt 

ar konkrētu datumu. 

 Valūtas konvertēšanas procesu, ko izmanto, lai analizētu finanšu kuba 

datus programmā Microsoft Excel ir atjaunināts. 

 Vadošie veiktspējas rādītāji tiek aprēķināti, pamatojoties uz šādu 

Virsgrāmatas datumi nav laika: vidējais dienas likumpārkāpumu, konti 

realizācijas dienas izcilu, labāko iespējamo dienas pārdošanas izcilu un 

savākšanas efektivitāte Index. 

 Šādu Virsgrāmatas KPI tendence aprēķini tiek noľemtas: vidējais dienas 

likumpārkāpumu, konti realizācijas dienas izcilu, labāko iespējamo dienas 

pārdošanas izcilu un savākšanas efektivitāte Index. 

Mazinātu apgrūtinājumus, 

kad jūs apstiprināt pirkumu 

pasūtījumus 

Ja jūs apstiprinātu pirkšanas pasūtījuma, kas tiek veidota no viena vai vairāku 

pre-encumbered pirkšanas pieprasījuma rindas, tā tiek grāmatota Virsgrāmatā. 

Jebkurš pre-encumbrances ir arī atbrīvots. 

Iemesla kodus, lai pirkšanas 

pasūtījumu darbības 

Tagad varat pievienot iemeslu kodi darbību grāmatošana pirkšanas pasūtījumiem. 

Iemesla kodi palīdz izskaidrot, kāpēc tika ievadītas darbības, piemēram, kāpēc 

rīkojumu tika atdoti, vai kāpēc saľemtais daudzums atšķiras no summas, kas tika 

pasūtīts. 
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Virsgrāmatas funkcijas 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Ieraksta pirkuma pasūtījuma 

apgrūtinājumus Virsgrāmatā 

Kad jūs apstiprināt pirkumu pasūtījumu, jūs varat ierakstīt apgrūtinājumus 

Virsgrāmatas konti bieţi uz saistībām. 

Lielākā daļa publiskā sektora organizāciju ierakstīt apgrūtinājumiem darījumus 

ieraksta uzkrājumi saistības uzľēmusies saistības vai pienākums, pirkumiem. 

Formā Virsgrāmatas parametri var atzīmējiet izvēles rūtiľu Iespējot 

apgrūtinājumiem apstrādes, lai aktivizētu ieraksta Virsgrāmatas kontos. 

Virsgrāmatas kontus, kurus jūs ierakstīt norādītas, izvietojot definīcijas, un tie ir 

saistīti ar pirkšanas pasūtījumu, izmantojot transakcijas grāmatošanas formas 

definīcijas. 

Skatīt un izsekot 

apgrūtinātais daudzumu 

pirkšanas pasūtījumos 

Kad apgrūtinājumiem process ir iespējots, var apskatīt apgrūtinātais summas, 

apgrūtinājumus, kas ir atbrīvotas ar rēķinu apstrādi un apgrūtinātais summas, 

kas paliek pēc rēķinu apstrādes. 

Veidot atskaites, kurās 

parādīta kreditoru rēķinus 

vai debitoru rēķiniem, kas 

sagrupētas pēc atlasītās 

finanšu dimensijas 

Atvērtās rēķinu darbības pārskatu un pārdošanas rēķinu ţurnāla ziľojums ir 

mainīts. Tās tagad ir kreditora rēķina darbības atskaiti, kura ir izveidota kontos 

jāmaksā, un klientu rēķinu darbības atskaiti, kura ir izveidota uzskaitē debitoru. 

Var izveidot, lai parādītu darbības, kas sagrupētas pēc atlasītās dimensijas finanšu 

pārskatus. Rēķinus par abām atskaitēm var atlasīt, izmantojot daţādus kritērijus. 

Abos ziľojumos ietver opcijas, lai atlasītu datumu vai datumu diapazonu rēķinus, 

un var parādīt visus rēķinus, tikai maksā rēķinus vai tikai rēķinus, kas ir atvērtā 

stāvoklī. 

Izveidot darbību 

saskaľošanas pārskatu par 

pirkšanas pasūtījuma 

apgrūtinājumus 

Jūs varat izveidot saskaľošanas pārskats, kas grupēts pēc Virsgrāmatas kontu 

plāna kontu dimensijas, kuru atlasījāt. Šajā ziľojumā norāda atšķirības starp 

budţeta atrunas apgrūtinājumus un atbilstošo apgrūtinājumus, Virsgrāmatā tiek 

izsekotas. Jūs varat apskatīt vai nu detalizētas atskaites versiju vai tikai atšķirības. 

Detalizēta versiju parāda kopsummas pa darbības vai dokumenta numurs visus 

apgrūtinājumus. Versija, kas parāda atšķirības liecina tikai gadījumos, kur 

apgrūtinājumus rezervēšanas budţeta summa nesaskan ar atbilstošiem 

apgrūtinājumiem kontiem Virsgrāmatā. 

Kontu kreditoru maksājumu 

un maksājumu ieskaita 

Jūs varat izmantot grāmatošanas ieraksta kreditoru maksājumu definīcijas 

Kreditoru rēķini un parādzīmes. Piemēram, ierakstot kreditora maksājumu, 

nosūtot kreditoru maksājumu ţurnālu. Kreditoru maksājumu ţurnālu var radīt 

vairākus darījumus, izmantojot sadali pēc kreditora rēķina grāmatošanas 

definīcijas, lai atbalstītu kopējo naudas līdzekļu uzskaites. Ar tilta izmaksu 

maksāšanas iespējota, ieskaita kontā maksājumus var izmantot, lai izsekotu 

pārbaudes vai garantijas, kas izsniegtas, bet kas vēl nav noskaidroti bankas.  

Vienkāršota kalendāra opcijas Pilnveidotu nodokļu kalendāri formu var lietot, lai izveidotu vairākus kalendārus 

kreditoru, Vispārīgi, debitoru kontu grāmatas, projektu un krājumu un noliktavu 

vadību. Saglabāt visus kalendāra tipiem, ieskaitot pamatlīdzekļu un fiskālā gada 

kalendāri vienā formā. Var definēt vairākus noslēguma termiľu konkrētu datumu, 

kas palīdzēs jums labāk izsekot un ziľot par vairāku revīzijas korekcijas. 

Fiskālais periods uzlabojumi Ar daudziem uzlabojumiem finanšu perioda funkcionalitāti, var tagad izmantot 

vairāku finanšu gadu, ievadiet vairākus slēgšanas periodiem ar paša sākuma un 

beigu datumus un kopēt uz nākamo gadu periodu iestatījumam. Jūs arī varat 

mainīt virkni mēnešiem ātrāk. Vairāku finanšu gadu ir noderīgi, ja, piemēram, 

jums ir meitas aģentūra, kas izmanto daţādus finanšu gadā nekā pārējie jūsu 

organizācijas dalībnieki un ievadāt šādu aģentūru darbības savā uzľēmumā, jo 

nevar uzturēt atsevišķu uzľēmumu labā. Pielāgoties šiem uzlabojumiem, 

termiľiem un Pamatlīdzekļu kalendāri formas tiek noľemtas un fiskālā perioda 

funkcionalitāti ir iekļauta finanšu kalendāru un kalendāra formas Virsgrāmatas.  

Izveidot kopīgu fiskālo 

kalendārus lietošanai 

daţādu iestāţu 

Var izveidot un izmantot kalendārus, kas ir neatkarīgas organizācijas un 

koplietošanas vairākas juridiskās personas. Piemēram, uzľēmums var izveidot 

vienu vai vairākus kalendārus, kas var izmantot daţādiem departamentiem un 

nodaļām var atlasīt jebkuru no kalendāriem izveidota organizācija. 
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Virsgrāmatas funkcijas 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Kasieris lomu jaunajā centrā Kasieris lomu centrs ir noklusējuma mājas lapu, kas sniedz apskatu par 

informāciju, kas attiecas uz jūsu darbu, piemēram, darbu sarakstu, bieţi vien 

izmantotās saites un galveno veiktspējas rādītāju (KPI) informāciju. Tas ietver 

divu jaunu veiktspējas Pamatrādītāju ziľojumi: mantzinis pamatlīdzekļu analīze 

un mantzinis saistību analīze.  

Kasieris lomu centram ir pašu četru vadošos veiktspējas rādītājus, kas ir 

kontrolieris, CFO, grāmatvedis un grāmatvedības vadītāja lomu centri, izľemot 

pārskati atbilst kasieris nosaukums: mantzinis rentabilitātes analīzi, kasieris 

darbības efektivitāti, kasieris īstermiľa maksātspēju un mantzinis ilgtermiľa 

maksātspējas. Šī centra uzdevums ir pie charts online pie charts izvēles 

informācijas un neatmaksāto parādu un pamatlīdzekļu aizstāšanas saraksta 

pārskatu. Šī centra lomu izmanto esošās Virsgrāmatas kuba mērvienībām un 

dimensijām. 

Grāmatošanas definīcijas 

atjauninājumus 

Ja jūsu organizācija prasa ieskaitu vairākus ierakstus darījumiem, var iestatīt 

grāmatošanas definīcijas, kas nosaka Virsgrāmatas grāmatošanas ierakstus, kas 

līdzsvarotu kopumu tiek ģenerēta, pamatojoties uz izcelsmes ierakstu, kas attiecas 

uz darbību. Varat iestatīt grāmatošanas izšķirtspējas versijas, kurās ir spēkā 

datumu diapazonus un kritērijiem atbilstošu kontu numurus var iekļaut kontu 

struktūru, aktivizēta budţeta dimensijas un kontos, ko ģenerējušas konta 

noteikumi. Izmantojiet darbību grāmatošanas definīcijas norādīt grāmatošanas 

definīcijas, kas tiek izmantoti un nodot tos uz darbību grāmatošanas tipu. 

Jauno sadali un beigu 

apstrādes funkcionalitāti 

budţetu saistītus 

Var slēgt pirkšanas pasūtījumus finanšu gadam, kas beidzas, atvēršanas 

nākamajam finanšu gadam un izveidot budţeta korekcijas un pārnešanas 

budţeta reģistra ierakstus. 

Starpvienumu uzskaite 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Interunit grāmatvedības var izmantot, lai noteiktu finanšu dimensiju kā 

līdzsvarošana, lai radītu līdzsvarotu bilance atlasītajam finanšu dimensijai. 

Pēc korespondējošā finanšu dimensijai ir definēts Virsgrāmatas, katru ierakstu 

uzskaites pārbaudīti nodrošina, tas arī ir līdzsvarota finanšu dimensiju līmenī. Ja 

jebkura finanšu dimensijas vērtības ir nelīdzsvarota, interunit dēļ-lai un interunit 

dēļ-no konta ieraksti tiks izveidoti bilances uzskaites ieraksts. 

Juridiskās personas var būt 

vairāk nekā viens konts 

konsolidāciju. 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Daţas vietējās pašvaldības var pilnvarot īpašu kontu plāns, pazīstams arī kā 

likumā noteikto vienoto kontu plānu. Galvenā uzskaite var tikt kopīgoti starp 

juridiskām personām, un vairāki konsolidācijas konti izveidot kontu, kas arī var 

tikt kopīgoti starp juridiskajām personām likumā diagrammu var kartēt pašā 

galvenajā kontā. Papildu konsolidācijas konti tiek grupēti konsolidācijas kontu 

grupā, var atlasīt konsolidācijas procesa laikā. 

PVN reģistrācijas numuri, 

kas definētas pušu adreses 

ieraksta līmenī 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Var izveidot PVN reģistrācijas numuru tipiem un iestatīt PVN reģistrācijas numuri 

klientiem, piegādātājiem un juridiskās personas adresi līmenī. 

Fiksētie finanšu dimensijas 

vērtības 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Katram īpašu kontu plānā galvenais kontam, var norādīt noklusējuma finanšu 

dimensijas vērtību kā fiksēta vērtība vienam uzľēmumam, kas izmanto kontu. 

Ja noklusējuma finanšu dimensijas vērtība ir atšķirīga, vai ja lietotājs manuāli 

izmaina galveno kontu noklusējuma finanšu dimensijas vērtību, lai noteiktu 

dimensijas vērtību, finanšu dimensijas tiks mainīti fiksēto vērtību 

grāmatošanas laikā. 
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Virsgrāmatas funkcijas 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Atbalsta paplašināta 

noklusējuma apraksts 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Vairākās valstīs un reģionos, var pievienot papildu parametriem, kas trīs 

noklusējumus lai formatētu saturu, aprakstus, kas tiek pievienoti pie līnijām, 

kas iegrāmatotas Virsgrāmatā. 

 

Noklusējuma apraksti formā, šādus parametrus var izmantot, lai izveidotu 

noklusēto aprakstu šādus transakciju tipus: 

 

 Debitori - Skaidras naudas maksājumi 

 Debitori - Kredīta nota, Debitors 

 Debitori - Kredīta nota, Virsgrāmata 

 Debitori - Rēķins, Debitors 

 Debitori - Rēķins, Virsgrāmata 

 Debitors - Maksājums, Debitors 

 Pamatlīdzekļi - Grāmatošana, Virsgrāmata 

 Krājumu-ţurnāls korekcija 

 Krājumu ţurnāls-MK 

 Krājumu-ţurnāls skaitīšana 

 Krājumu-ţurnāls pārvietot 

 Krājumu-ţurnāls darbība 

 MRP-izmaksu 

 MRP - darbu karte 

 MRP - izdošanas saraksts 

 MRP - report as finished 

 MRP - maršruta karte 

 Pirkšanas pasūtījums - Rēķins, Virsgrāmata 

 Pirkšanas pasūtījums - Kredīta nota, kreditors 

 Pirkšanas pasūtījums - Rēķins, Virsgrāmata 

 Pirkšanas pasūtījums - Rēķins, kreditors 

 Pirkšanas pasūtījums - produktu ieejas plūsma, virsgrāmata 

 Pirkšanas pasūtījums - pirkšanas pasūtījuma apstiprināšana, virsgrāmata 

 Pārdošanas pasūtījums - Kredīta nota, debitors 

 Pārdošanas pasūtījums - Kredīta nota, Virsgrāmata 

 Pārdošanas pasūtījums - Rēķins, Debitors 

 Pārdošanas pasūtījums - Rēķins, Virsgrāmata 

 Pārdošanas pasūtījums - Pavadzīme, Virsgrāmata 

 Pārdošanas pasūtījums - skaidras naudas maksājumi 

 Pārdošanas pasūtījums - maksājums, kreditora 

 

Šis līdzeklis ir pieejams šīs valstis un reģioni: 

 Ķīna 

 Indija 

 Japāna 

 Čehijas Republika 

 Igaunija 

 Ungārija 

 Lietuva 

 Latvija 

 Polija 

 Krievijas Federācija 

 Brazīlija 
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Virsgrāmatas funkcijas 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Jaunā sistēma valūtas kursu 

imports 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Esošo valūtas maiľas kursu importa līdzekļi, kas bija pieejams daţādās 

valstīs/reģionos, tostarp Krievijas un Austrumeiropas valstis, ir konsolidēti 

un pamatu kurss importa iespējas ir pieejamas. 

 

Jaunu pakalpojumu sniedzēju var pievienot c# vai X + + un izmanto ietvaros. 

Var definēt pakalpojumu sniedzēju importēšanai, valūtas maiľas kurss un regulāri 

importēt šos valūtas maiľas kursa starp valūtu pāriem. 

Koplietojamie saraksti 

galvenais konts 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2, vienu un to pašu kontu plānā var kopīgot ar 

juridiskās personas, sarakstā galveno kontus kontu plānos; var būt daţādās kontu 

struktūras un katra juridiska persona grāmatas var piešķirt vairāk nekā vienu 

kontu struktūru. 

Atjauninājumi ir pieejami, 

lai Virsgrāmatas atskaites. 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Atskaites, kas parāda pārskata valūtas summas un valūtas darījumu summas 

pārskata valūtas summas ir atjaunināti parādīt šīs summas gan debeta un kredīta 

kolonnās, nevis tikai vienu kolonnu. 

Konfigurēt periodisku grafiku 

pakešuzdevumu dzēšamo 

iepirkuma uzkrājumu 

produktu saľemšanas 

pirmdokumentiem. 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Varat konfigurēt, kad un kur skriet pirkšanas uzkrāšanas procesu klīringa. 

Periodisku grafiku pakešuzdevumu dzēšamo iepirkuma uzkrājumu produktu 

saľemšanas pirmdokumenti tiks uzstādīta uz vienu juridisku personu. 

Pakešuzdevumu, lai norādītu tipu, cik sub-batch uzdevumu pakešuzdevumu 

var izmantot, lai apstrādātu preču saľemšanas avota dokumentus grāmatvedības 

notikumu apakškopu var konfigurēt Finalized un grāmatvedības notikumu gaitu 

sākts. 

Virsgrāmatas bilances tiek 

atjauninātas, kad process ir 

bilances. 

 

 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Virsgrāmatas bilances vairs netiks atjaunināts grāmatošanas laikā. Toties 

Virsgrāmatas bilances tiks atjaunināta ikreiz, kad process ir bilances. Ja jūs 

izmantojat kubi, kas balstās uz atjauninātu Virsgrāmatu bilanču, jānoklikšķina uz 

atjaunināt bilances pogu Finanšu dimensiju kopas formu pirms kuba datus 

apstrādāt. Lai uzlabotu veiktspēju, grāmatošanas laikā, jūs varat ieplānot 

pakešuzdevumu Atjaunināt bilances ne bieţāk kā ik pēc divām stundām. Kad 

bilances ir jāaprēķina, tikai divas stundas vērts dati ir jāaprēķina. 

 

Valodas tulkojumi galvenā 

konta nosaukums un finanšu 

dimensijas aprakstu 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Varat ievadīt valodu tulkošanas galvenā konta nosaukuma un apraksta pielāgotu 

finanšu dimensijas vērtību. 
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Nodoklis 

Nodokļu funkcijas 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

PVN izmaiľas kreditoru 

rēķinus no piegādātāja rēķina 

veidlapas 

Jaunu parametru var izmantot, lai saglabātu no pārdevēja, vai nu izmantojot 

pakalpojumu vai manuālā ieraksta, pamatojoties uz papīra rēķinu piegādātāja PVN 

informāciju. Pretējā gadījumā aprēķinātais PVN informāciju var ignorēt faktiskos 

apjomus, kas daţās situācijās. 

Bankas, budžets, atbilstību un pamatlīdzekļu 

Banka, budžets, atbilstību un pamatlīdzekļu funkcijas 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Eksporta akreditīvi Tagad pārdošanas maksājuma rīkojuma var atzīmēt, izmantojot akreditīvu 

vai ievedmuitas iekasēšanas. Var atjaunināt vēstuli ar kredītu un ievešanas 

savākšanas informāciju, pēc atbilstošu pavadzīmi un nosūtīšanas numura 

piešķiršanai. Var arī norādīt, ka dokumenti ir iesniegti, piemēro maksājumu 

un radīt naudas plūsmas prognozes, pārdošanas pasūtījuma. 

Garantijas vēstuli Garantijas vēstule ir uzľēmums, finanšu iestāde (garants), piemēram bankas, 

ja citas personas (ieguvēja) maksāt naudas summu vienošanās-upon finanšu 

iestādes klienta (principāls) noklusējumus par parādu vai saľēmēja pienākumu. 

Saľēmējs ir prasība garantēto summu no galvinieka pirms termiľa garantijas 

vēstule. Likvidēt nolīgumu, atbalsta saľēmējs iesniedz sākotnējā garantijas vēstuli 

bankai pirms vēstules beigu datums. Garantijas vēstule ir tālāk nenododamu un 

attiecas tikai uz saľēmējam, kura nosaukums ir iekļauts minētajā galvojuma 

līgumu. Tas palīdz klientiem, rīkojieties šādi: 

 Izveidot pareizās grāmatas ierakstus un likvidētu manuālo ierakstu.  

 Ģenerētu pārskatu, kas ietver bankas iespējas un šīs iespējas 

izmantošanu.  

 Ieraksta monetārās un nonmonetary darījumos iesaistīto un sekot 

garantijas vēstuli bilances.  

 Ieraksta galvojuma vēstule ciklu un izsekot tās derīguma termiľa beigu 

datums un statuss.  

Importa kredīta un importa 

kolekcijas vēstulēm 

Tagad var iezīmēt pirkuma maksājuma rīkojumam, izmantojot akreditīvu vai 

ievedmuitas iekasēšanas. Pēc tam rīkojieties šādi: 

 Izveidot, paplašināt vai dzēst bankas iekārtu līgums. 

 Atjaunināt un grozīt akreditīvu vai ievešanas savākšanas informāciju un 

apdrošināšanas konsultācijas. 

 Drukāt bankas akreditīvu izdošanas lūgumus un iegūt nosūtīšanas 

informāciju. 

 Apdrošināšanas pieprasījuma piezīmes nosūta kreditoriem. 

 Ieraksta akreditīvu vai ievešanas savākšanas grozījumus un 

apdrošināšanas rēķinus. 

 Ierakstu un iedalīt rezerves akreditīvs. 

 Saľemt sūtījumus, atjaunots bankas izziľa un norādītu piegādes 

garantijas. 

 Reģistrēties pavadzīmēs, ievietot un rēķinus. 

 Akreditīva skatīšana. 



 

254 

 

JAUNAS, MAINĪT UN NOVECOJUSI LĪDZEKĻI MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 

Banka, budžets, atbilstību un pamatlīdzekļu funkcijas 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Iestatīt uzľēmuma bankas kā 

neaktīvs 

Uzľēmuma bankas var iestatīt kā neaktīvs, visiem darījumiem vai jaunas 

darbības. Pēc izvēles datumu var iestatīt, kad uzľēmuma bankas kļūst neaktīvs 

jaunām transakcijām un atkal kļūst aktīvs. Ja banka nav aktīva attiecībā uz visiem 

darījumiem, šo banku darbības netiek atļauti. 

Budţeta kontroles integrēta 

ar v/g ţurnāla ieraksts 

Ja izmantojat budţeta kontroli, var apstiprināt izdevumus, pamatojoties uz 

apstiprināto robeţas. Varat norādīt katra pirkšanu vai plānoto tiek pārbaudīti laikā 

apstrādi, lai nodrošinātu, ka nepārsniedz budţeta līdzekļus, kas pieejami. Budţeta 

kontroli var izmantot katru dienu, sadalei un projekta avansa norēķinu ţurnālu 

tipi. Kreditora rēķina reģistrēšana ţurnālā un kreditoru rēķinu apstiprināšanas 

ţurnāls var iekļaut budţeta kontroli. Ja izmantojat budţeta kontroles izdevumu 

kontiem, autorizētie lietotāji var ignorēt pieejamo budţetu, nododot budţeta 

līdzekļus no citiem kontiem. Šie lietotāji arī noraidīt pirkumiem.  

Uzlabota budţeta Pielāgot, kā budţeta ieraksti tiek pārsūtīti no citiem moduļiem. Izmantot jaunas 

izvēles rūtiľas uz budţeta parametri formā, lai norādītu, vai budţeta reģistra 

ierakstiem, kas izveidoti no krusta modulis nodošanu ir melnraksts vai jāaizpilda 

gadījumos, kad tie pirmo statuss izveidots. Arī var vieglāk identificēt tikko nodoto 

budţeta reģistra ierakstus formā budţeta reģistra ierakstu, jo tie ir budţeta tipa, 

kas ir līdzīgs to izcelsmi. Piemēram, budţeta reģistra ierakstus, kas izveidoti no 

pamatlīdzekļa budţeta nodošanu ir pamatlīdzekļu budţeta veidu. 

Nodrošinātu, ka pirkumi 

nepārsniedz apstiprinātā 

budţeta 

Budţeta kontrole ļauj apstiprināt izdevumus, pamatojoties uz apstiprināto robeţas. 

Var norādīt, ka katra pirkšanu vai plānoto jāvalidē laikā apstrādi, lai nodrošinātu, 

ka nepārsniedz budţeta līdzekļus, kas ir pieejami. Budţeta verifikāciju var veikt 

automātiski, ievadot pirkšanas pasūtījumu rindas vai kad pirkšanas pasūtījums ir 

apstiprināts. 

Jaunas atskaites skatu un 

filtrēt budţeta informācija 

Budţeta detaļu atskaitē tiek parādīti visu budţeta ieraksta pa budţeta veidiem, 

jāreģistrējas kopsummas pēc tipa. Var filtrēt pēc budţeta modelim un datumu 

diapazonu, dimensijas un statusa atskaites. Budţeta līdzekļi pieejami atskaite 

parāda summu katrā budţeta kategorijā atlasītajām dimensijām un laika periodā. 

Varat filtrēt atskaiti pēc budţeta modelim un datumu diapazonu un dimensiju 

fokusa. Faktisko pārskatu ar budţeta pārskatu budţeta summas salīdzina ar 

faktisko atlikumu. Varat filtrēt pārskatu budţeta modeli, dimensijas, datumu 

diapazonu un dimensiju fokusa. 

Pāreja no Virsgrāmatas 

budţetiem budţeta reģistra 

ieraksti 

Virsgrāmatas budţetiem ir aizstātas ar budţeta reģistra ierakstus. Budţeta reģistra 

ierakstu var izmantot, lai ievadītu budţeta summas dimensijām, kas definētas 

budţeta. Budţeta reģistra ierakstus pa budţeta veidiem kā pārskatījumus, 

pārskaitījumus un sākotnējā budţeta var dalīt kategorijās, tāpēc var ātrāk saprast, 

kā ir mainījusies budţeta. Virsgrāmatas budţeta ieraksti tiek automātiski 

pārveidoti lielajos budţeta reģistra ierakstus. 

Budţeta kontroles integrēta 

ar kreditoru 

Ja izmantojat budţeta kontroli, pirkšanu vai katra plānotā tiek pārbaudīti laikā 

apstrādi, lai nodrošinātu, ka nepārsniedz budţeta līdzekļus, kas pieejami. Ja 

pirkums ir veikts ar kreditora rēķinu, jebkurām rezervācijām, kas budţetā ir 

atbrīvotas budţeta sadales kontu pirkšanas pasūtījumā. Kreditora rēķina sadales 

kontus un summas tiek pārbaudīti, lai noteiktu, vai budţeta līdzekļi ir pieejami. 

Ja budţeta pārbaudes ir veiksmīgas, tiek izveidoti budţeta uzskaites ierakstus ar 

faktisko izdevumu kategoriju. Tiek novērtētas visas izmaksas kreditora rēķina 

rindas, ieskaitot visus nodokļus vai maksājumus. Datums kreditora rēķina rindas 

ir saistītas ar atbilstošo finanšu periodu un budţeta intervāls, lai noteiktu budţeta 

apstiprināšanas termiľu.  
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Banka, budžets, atbilstību un pamatlīdzekļu funkcijas 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Budţeta veidošanas 

darbplūsmas 

Iestatot recenzijas darbplūsmā, darbplūsmu var saistīt ar budţeta kods pieprasīt 

budţeta reģistra ierakstiem izmantot pārskatīšanas procesā. Lietojot norādīto 

budţeta kods budţeta reģistra ierakstā, ir nepieciešama pārskatīšanas procesā. 

Var definēt nosacījumu pārskatīšanu, lai noteiktu, vai budţeta reģistra ieraksti ir 

manuāli vai automātiski pārskata un apstiprina paziľojumus. Ja izmantojat 

budţeta kontroli, var iestatīt darbplūsmas, tāpēc budţeta vadītāju var apstiprināt 

budţeta reģistra ierakstus. Katra budţeta konta ieraksta budţeta reģistra ierakstā 

var būt savs pārskatīšanas procesā. Varat arī iestatīt kārtulas, kas ir neatkarīga no 

jebkuras pārskatīšanas procesu. Piemēram, var uzstādīt budţetu pārejas 

noteikumi, atļaut nodošanu budţeta līdzekļi tikai apakškopa nodaļām. Ja budţeta 

pārejas noteikumi tiek pārkāptas budţeta reģistra ieraksti var tikt piešķirtas 

konkrēta lietotāja apstiprinājumu. 

Budţeta un budţeta kontroli Var uzstādīt budţetu un konfigurēt budţeta kontroli, kas pamatojas uz grāmatas 

par juridisku personu. Virsgrāmatas kontu plāna kontiem, uzskaites un pārskata 

valūtas un finanšu kalendārs sniedz. Varat norādīt dimensijas, kuras no kontu 

plāna ir pieejami par budţeta plānošanu un budţeta kontroli. Budţeta intervāls var 

konfigurēt budţeta cikla laidumiem, budţeta limitus, budţeta vadītājiem, budţeta 

grupās un aprēķina patērētais laiks, lai meklētu pieejamos budţeta līdzekļus. 

Pieejamos budţeta līdzekļus var pārbaudīt, ievadot avota dokumenta rindu 

vienumiem un uzskaites ţurnāli.  

Izmantojiet grāmatošanas 

definīcijas budţeta reģistra 

ieraksti 

Var izveidot budţeta reģistra ierakstu grāmatošanas definīcijas un izmantot tās 

grāmatošanas definīcijām, lai izveidotu ierakstus grāmatojot budţetu reģistra 

ierakstus. Tas palīdz padarīt norīkošanu ātrāk un efektīvāk, jo var grāmatot 

vairākus kontus, neveicot papildu manuālo kontu ieraksti.  

Importēšanas un kartēšanas 

vednis ievērošanu centrs 

Importēšanas un kartēšanas vedni var izmantot, lai importētu jūsu iekšējās 

kontroles atbilstības centrā no esošās, sākotnēji formatēto vadības matricas 

izklājlapu, kas jūsu uzľēmumā tiek izmantots. 

Noklusējuma vadības 

bibliotēku atbilstību vietā 

Darbgrāmatu, kurā ir vairāk nekā 120 kopējās atbilstības kontrole tagad 

ir pieejams vietnē atbilstību uzľēmuma portālā. Jūs varat atsaukties uz šo 

bibliotēku, kad manuāli ievadāt kontroles atbilstību vietnē vai bibliotēkā varat 

izmantot kā avota faila importēšanai kontroles vietas atbilstību. 

Noľemt vietnes saites 

atbilstības ziľojumus, kas 

pieprasa ievadīt parametrus 

Šādas saites ir noľemti no vietnes atbilstību: 

 Brīdinājumu izsekošana 

 Brīdinājumu iestatīšana 

 Datubāzes ţurnāla iestatījumi 

 Objektu atļaujas 

 Lietotāju tiesības 

 Darbplūsmas izsekošana 

 Darbplūsmas gadījums pēc statusa 

Iekšējās kontroles lapas 

lietojamības 

Ir pievienoti vairāki lietojamības iekšējās kontroles lapā Web vietu uzľēmuma 

portāls. Piemēram, priekšskatījumu informāciju tiek parādīts FactBoxes par 

katru dokumentu, kas ir atlasīts. Var mainīt lappuses skats, lai iezīmētu tos 

dokumentus, kas atbilst noteiktiem kritērijiem, piemēram, dokumenti, kas tiek 

piešķirts tikai, vai dokumenti, kas nav sākts. Ikonas tiek parādīts blakus katram 

dokumentam, lai palīdzētu noteikt veidni, kas tika izmantots, lai izveidotu katru 

dokumentu. Arī jaunu konteksta izvēlne ļauj vieglāk pievienot, modificēt un dzēst 

dokumentus, iekšējās kontroles koka skatā. 

Rūtī darbības atbilstību 

vietnes lapās 

Iekšējā kontrole un datu bāzes ţurnāla lapu vietnē atbilstība tiek atjaunināti, lai 

izmantot standarta darbības Microsoft Dynamics AX rūtis. 
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Banka, budžets, atbilstību un pamatlīdzekļu funkcijas 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Automātiski pārskata biznesa 

dokumentiem par politikas 

pārkāpumi 

Jūs varat tagad automātiski pārskatīt biznesa dokumentiem par politikas 

pārkāpumi, kas izraisa apskatu vai auditu. Kā rezultātā, daudz efektīvāk 

var pārvaldīt politikas ievērošanu un novērstu krāpšanu. 

Pārsūtīt pamatlīdzekļu starp 

atrašanās vietas, fondiem, 

programmām un 

struktūrvienības 

Pamatlīdzekļus var pārsūtīt starp finanšu dimensijas, piemēram vietās, fondiem, 

programmām un departamentiem. Katrai pārsūtīšanas tiek izveidots vēsturisku 

ierakstu, kas ietver darbības (nodošana) datumu un summu, to nodošanas laikā. 

Vēsturisko informāciju var skatīt formā Pamatlīdzekļi. Šī forma sniedz skaidru 

ierakstu par aktīvu nodošanu, kas ir nepieciešama augstas vērtības aktīvus. 

 

Vietā izmantot šo uzskaites metodes un arī pārveidot finanšu dimensijas, vērtības 

modeļiem formas pārveidot finanšu dimensijas pamatlīdzekļu, ja jums nav, lai 

saglabātu vēsturisku ierakstu izmaiľas nepieciešamības pārsūtīt informāciju 

ierakstu. 

Pamatlīdzekļa darbības kods, 

īpašuma grupas un 

organizācijas vienības atribūti 

pieejami pamatlīdzekļu 

Daţos uzľēmumos ir izsekot pamatlīdzekļu ļoti detalizētā līmenī, specializētas 

biznesa vajadzībām vai saskaľā ar valdības noteikumiem. Pamatlīdzekļus var 

izsekot, izmantojot trīs jaunus atribūtus: pamatlīdzekļu darbības kods, īpašuma 

grupas un organizācijas vienības. Pēc tam, kad izveidojat to iestatīšana veidos šos 

atribūtus, tos var piesaistīt pamatlīdzekļus formā Pamatlīdzekļi. 

Jauno SQL Server Reporting 

Services atskaites par 

pamatlīdzekļiem 

Inventarizācijas darblapas var izmantot kontrolsaraksti, identificē un uzskaita 

pamatlīdzekļus. Nomaiľa pārskats uzskaita pamatlīdzekļus, kas ir paredzēts 

aizstāt ar pamatlīdzekļu jāmaksā noteikta pamatlīdzekļu rezerves datumos. 

Izveidotu un apstiprinātu 

budţeta plānus 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Budţeta plānošanas programmu Microsoft Dynamics AX 2012 R2 var izmantot, 

lai veiktu šādas darbības: izstrādāt bāzes budţetu; sagatavot un izvērtēt budţeta 

plānus; jāapstiprina vai jāpārskata budţeta plānus; un radīt apstiprinātā budţeta 

izmantošanai budţeta kontroli. Budţeta plānošana ir konfigurējamas, tas 

nodrošina elastīgu kontu plāna kontiem un dimensijām, pielāgotas procesu 

konfigurācijas, darbplūsmas un Microsoft Excel, lai novērtētu izmaksas, lai 

izveidotu scenāriju izmantošanu, un tas nodrošina standarta atskaišu un 

analīzes kubā. 

 

Valsts sektora 

Publiskā sektora līdzekļus 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Uzlabot valsts sektora loma 

centrus un biznesa 

informācijas satura 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Šādas publiskā sektora loma centri tika atjaunināti: pārskatu debitoru 

administrators, finanšu direktors, grāmatvedības vadītājs un grāmatvedis. 

Atjauninājumi ietver jaunu veidu categorizing lomu centri ar tāda veida lomu: 

stratēģisko, taktisko vai darbības. Loma centra KPI un uzľēmuma darbības rādītāji 

tagad viegli modificējams, un tie tagad ir iespēja neatbilstības ziľojumu un 

mērījumu mērķis procentuālo daudzumu. Diagrammu padarot tika uzlabots 

un organizāciju veiktspējas indikatora reģistrēt spendable bilance fonda tika 

pievienots. 

Budţeta analīze apsekojuma 

(valsts sektorā) 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2, publiskā sektora klientiem būs iespēja parādīt 

ienākumus un finanšu dimensijai, izmantojot budţeta kombināciju izdevumi 

reģistra ierakstu un Virsgrāmatas budţeta kontroles dati. Pārskatīt budţetu, 

faktiskie izdevumi, apgrūtinājumus un pre-encumbrances ir pieejami, kā arī 

diskrēti breakout pārnešanas daudzumu. Transakcijas detaļas var parādīt atlasīto 

finanšu dimensijai attiecībā uz katru budţeta summu, kā sākotnējā budţeta 

labojumus. 
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Konta maksājumi 

Kontu kreditoru funkcijām 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Rēķina daudzuma zīmi 

jāatbilst pasūtītā 

daudzuma zīme 

Kreditora rēķina rēķina daudzuma zīmi jāatbilst liecina par pasūtīto daudzumu 

pirkšanas pasūtījumā. Iepriekšējās versijās, varat ievadīt negatīvu rēķina 

daudzums jāreģistrē produktu atgriešanu. Nodrošināt labāku grāmatvedības 

kontroli, tas vairs nav iespējams. Tā vietā var izsniegt kredīta notu par pirkšanas 

pasūtījuma rindu kā atsevišķa iepirkuma pasūtījuma rinda (citiem vārdiem sakot, 

pirkuma pasūtījuma rindas ar negatīvu daudzumu). 

Vienības cena, kuru pamatā 

ir krājuma izmaksu cena tiek 

atjaunināti tikai vienreiz 

attiecībā uz klientu rēķina 

Vienības cenu starpuzľēmumu pirkšanas pasūtījumā, gan starpuzľēmumu 

pārdošanas pasūtījums ir atjaunināts izmaiľas tikai tad, ja tiek ievadīta pirmo 

klientu rēķinu starpuzľēmuma pārdošanas pasūtījuma. Atjaunināšana tiek veikta 

tikai tad, ja ir izmaiľas krājumu pārvaldības vienības izmaksu cena, un tas notiek 

automātiski. Ievadot turpmākās debitora rēķina, ka debitora rēķina vienības cenu 

nenāk no preces izmaksas. Tā vietā, tas nāk no starpuzľēmuma pirkšanas 

pasūtījuma. 

Kontu kreditoru rēķina satura 

izmaiľas 

Iepriekšējās versijās neiegrāmatotu pirkuma pasūtījumu rēķiniem, kas tika 

ievadīts formā grāmatošana rēķinu tika glabāti tabulās vienu un to pašu 

informāciju par pirkšanas pasūtījumiem, saľemšanas sarakstiem un pavadzīmes 

atjaunināšanu. Šajā versijā neiegrāmatotu pirkuma pasūtījumu rēķiniem, kas 

tagad sauc par kreditoru rēķiniem, tiek uzglabāti atsevišķā tabulu kopu. 

Rēķina rinda krājumiem, kas 

tiek identificētas, izmantojot 

aprakstu, kategoriju 

atbilstošas izmaiľas 

Jūs varat saskaľot rēķina rindai, no kuras tiek identificēta ar aprakstu un 

kategorijai atbilstošās pirkšanas pasūtījuma rinda un preču saľemšanas 

pavadzīmes rindā. Šis līdzeklis ir balstīta uz funkcionalitātes, ko izmanto, lai 

ievadītu rindas, kuras ir noteikusi aprakstu un kategorija pirkuma pasūtījumu, 

preču saľemšanas un rēķina. Turklāt, šo līdzekli var lietot ar iepirkumu politiku, 

kas ir piešķirti rindu vienumi, kas identificēti ar aprakstu, kategoriju. 

Izveidot elektroniskus rēķinus 

no kreditora rēķiniem un 

kredīta notām 

Jauno programmu integrācijas struktūras (AIF) pakalpojumu, 

VendVendInvoiceService, izveido kreditoru rēķiniem un kredīta notām no rēķiniem, 

kas tiek saľemti elektroniskā veidā. Service ļauj arī pārdevēji pieprasīt un iegūt 

neiegrāmatoto rēķinu informāciju kreditoriem. 

Kreditora rēķina rindas 

ievadiet piegādātāja rēķina 

forma, kas nav saistīti ar 

pirkšanas pasūtījumu 

Var ievadīt kreditora rēķina rindas formā kreditoru rēķina, pat tad, ja pirkšanas 

pasūtījuma rindas nav saistīti. Pašu kreditora rēķins var būt kombinācijā ar 

līnijām, kas ir saistīti ar pirkšanas pasūtījumu rindām, kas nav saistīti ar pirkšanas 

pasūtījumu. Kreditora rēķina rindas, kas nav saistīti ar pirkšanas pasūtījumu 

piemēri: 

 Abonementa nodevas 

 Konferences notikumu reģistrācija 

 Ēdināšanas pakalpojumi 

 Tīrīšanas pakalpojumi 

 

Var ievadīt kreditora rēķina rindas, kas nav saistīti ar pirkšanas pasūtījumu, un 

tas nevar izveidot krājumu darbības. Tomēr, inventoried vai uzkrāti rindas netiek 

atbalstītas kreditora rēķina rindas, kas nav saistīti ar pirkšanas pasūtījumu. 
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Kontu kreditoru funkcijām 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Rēķinu atbilstību: kopējā 

cena atbilst 

Ja parametrs, kas nodrošina cenu kopējo saskaľošana būtu izmantot kontus 

kreditoru parametrus forma ir atlasīta, plus rēķina rindas neto summa visus 

gaidošos rēķina rindās un iepriekš iegrāmatotā rēķina rindas neto summa tiek 

salīdzināta ar pirkšanas pasūtījuma rindā. Ja norēķinu valūtu starpības summa 

pārsniedz pielaides procentus, summa vai procenti un cenu kopējo atbilstošo 

summu, atbilstošās pretrunas brīdinājums tiek parādīts. Šīs starpības tipu var 

rasties situācijas, kur daļēju rēķinu individuāli atbilst daudzuma un cenas 

pielaides, kad apvienoti, bet tie pārsniedz norādīto procentu vai valūtas vērtību, 

kā noteikts juridiskās personas. Cenu kopsumma atbilst pielaides var uzstādīt 

vienu juridisku personu. 

Rēķinu atbilstību: maksa 

atbilstošiem uzlabojumiem 

Ja ir atzīmēta opcija lietot atbilstošu maksu formā kontu kreditoru parametrus, 

maksu par kreditora rēķina var salīdzināt ar paredzamās izmaksas no pirkšanas 

pasūtījuma. Ja starpība pārsniedz pielaides procentus, par izmaksām, atbilstības 

neatbilstība indikators tiek rādīts. Maksājumu pielaides var iestatīt katram 

uzľēmumam vai atsevišķu maksājumu kodus. 

Rēķinu atbilstību: rēķina 

kopsummas atbilstību 

Rēķina summas kreditora rēķina tiek salīdzināti ar paredzamo starpsummu, 

pamatojoties uz informāciju par pirkuma pasūtījumiem. Ja starpība pārsniedz 

pielaides procentus rēķina kopsummas atbilstību, atbilstošas neatbilstība 

indikators tiek rādīts. Rēķina kopsumma atbilst pielaides var uzstādīt vienu 

juridisku personu vai atsevišķu kreditoru. 

Kreditora rēķinu apstrādes 

darbplūsmas 

Izmantojot divas jaunas darbplūsmas tipus, VendProcessInvoice un 

VendProcessInvoiceLine, lietotāji var veidot lietotāja definētas darbplūsmas 

kreditora rēķinu, kas parasti ievada piegādātāja rēķina veidlapas un citas formas, 

kas ir tabulas InvoiceInfo * to datu avotu. Darbplūsmas process darbojas uz 

datiem, kas ir ievesti InvoiceInfo * tabulas un kreditora rēķinu apstrādes soļu 

modeli var izmantot. Darbplūsmas tips satur šādus elementus: 

 Apstiprinājuma elementiem apstiprinājuma uzdevumu veidošanai. 

 Uzdevumu elementu izmantošanai un pabeidzot labot kreditoru rēķinus. 

 Automatizētie uzdevumi, kas programmatiski var palaist bez lietotāja 

iejaukšanās izpildīt atlasīto apstiprinājumu un pēc piegādātāju rēķiniem. 

 

Kreditora rēķinu apstiprinājumu, ieskaitot saskaľošanu, tiek veikti programmiski 

palaiţot darbplūsmu. Apstiprinājumu izmantot attiecīgos kontus kreditoru 

parametru iestatījumiem.  

 

Drošība tiek izmantota, lai noteiktu uzvedību, kas tiek atbalstīti, bet kreditora 

rēķinu aktīvu darbplūsmas gadījums saistīts ar to.  

 

Tiek izmantots standarta Microsoft Dynamics AX darbplūsmas infrastruktūras 

izveidei darbplūsmas lietotājiem saistīto darbplūsmas gadījumiem izpildlaika 

uzvedību un izveidot darbplūsmas vēsture. 

Rēķinu atbilstību: rindai 

atbilstošo politiku 

(divvirzienu un trīs-way) 

Rinda atbilst politikas var iestatīt kā trīskomponentu (matching salīdzina rēķina, 

pirkuma pasūtījuma un preču saľemšanas), divvirzienu (matching salīdzina rēķina 

un pirkuma pasūtījuma), vai nav vajadzīga (vienības cenu saskaľošanu un cenu 

kopsummas atbilstību nav veikta). Rinda atbilst politikas var uzstādīt vienu 

juridisku vienību, kā arī preces, piegādātājus vai kreditora un krājuma 

kombināciju. 
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Kontu kreditoru funkcijām 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Rēķina atbilstoši darbplūsmas 

uzdevums 

Rēķinu atbilstību tagad ir pieejams kā darbplūsmas uzdevumu, ko var veikt 

bez lietotāja iejaukšanās. Darbplūsmu var sākt, pamatojoties uz Microsoft 

Dynamics AX uzľēmuma notikumu, piemēram, veidojot jaunus ierakstus, 

izmantojot pakalpojuma piegādātāja rēķina.  

 

Tiek atbalstīta piegādātāju portālu scenāriju un importa scenāriji, kuru piegādātāju 

rēķinus apstrādā bez lietotāja iejaukšanās. Microsoft Dynamics AX 2009. gadā 

rēķina saskaľošanas tika veikta automātiski, izmantojot lietotāja interfeisu rēķina 

izveidot, modificēt vai izgūti. Pati loģika, ka lietotāja interfeisu izmanto, lai veiktu 

atbilstošu rēķinu izmantot jaunos uzdevumus.  

Ievadiet kreditora rēķiniem, 

kas nav pirkšanas pasūtījuma 

kreditoru rēķinu formā 

Rēķina virsraksta lauki ir pievienoti kreditora rēķinu formā, tāpēc, ka šo veidlapu 

var izmantot, lai ievadītu kategoriju bāzes rēķina rindai, kas nav saistīti ar 

pirkšanas pasūtījumu rēķinā. 

Ar iepriekšēju datumu 

datēti čeki 

Var izsniegt un saľemt čekus ar izvēles datumu nākotnē, pazīstams arī kā 

postdated pārbaudes. Tas ir kopējā uzľēmējdarbības prakse, Āzijā, Āfrikā un 

daudzās citās pasaules daļās. Daudzi uzľēmumi izmanto pārbaudes kā primārais 

veids, kā veikt un saľemt maksājumus.  

Jūs varat izveidot postdated pārbaudes, maksājumu ţurnālos, gan debitoru 

parādos un parādos jāmaksā. Postdated pārbaudēm izmanto standarta Microsoft 

Dynamics AX funkcionalitāti, ieskaitot maksājumu ţurnālos, finanšu dimensijas, 

pārbaudīt drukāšanas, centralizētu maksājumu, norēķinu un banku. 

Postdated pārbaudes netiek uzskatītas par juridisko daţās vietās pasaulē, tai 

skaitā Dienvidaustrumu Āziju, Austrāliju un Jaunzēlandi, bet valstīs/reģionos 

joprojām daţreiz izmanto kā uzľēmējdarbības prakse. Uzľemt šo 

uzľēmējdarbības praksi, ievērojot piemērojamos tiesību aktus, var izvēlēties, vai 

līdz brīdim, kad termiľš izvēles summa tiks atspoguļotas grāmatvedības grāmatas. 

Ja finanšu grāmatošanas postdated pārbaudēm ir izslēgta, lietvedības nolūkos ir 

dokumentētas pārbaudes un finanšu darbība notiek tikai tad, kad ir sasniegts 

pārbaudes termiľš. 

Uzlabotas formas rēķinu 

izveidi un grāmatošanu 

Rēķinu izveidi un grāmatošanu veidlapas ir vieglāk izprast un izmantot, un jūs 

tagad varat ievadīt visu nepieciešamo informāciju vienā formā. 

W-9 formas no kreditoriem, 

saľemšanas pārbaudīt 

Pirms nosūtīšanas dokumentu, jūs varat pārbaudīt, vai kreditors ir sniedzis 

W9 formas. Ja kreditors nav iesniedzis W-9 formas, dokumentu var turēt, 

kamēr jūs gaidāt, lai veidlapas no piegādātāja. 

Avansa maksājumi par 

kreditora rēķiniem 

Jums vajadzēs maksāt kreditoram pirms preces tiek piegādātas vai pakalpojums 

sniegts, var izveidot kreditora rēķina rindas, kas ietver kategorijas un summu, 

ko var izmaksāt avansā. Avansa maksājumu, kas minēts piegādātāja rēķina pret 

summu, kas norādīta pirkšanas pasūtījuma apjomu var apstiprināt. Var lietot arī 

kreditora rēķinu par avansa maksājumu pret kreditora rēķins par preci vai 

pakalpojumu. 

Kreditoru pašapkalpošanās Pārdevēji var izveidot un rediģēt savus rēķinus tieši no kreditora pašapkalpošanās 

portālu Web vietā uzľēmuma portāls. Kreditoru rēķinu var izveidot no pirkšanas 

pasūtījuma, vai arī tie var kādu izmantot saľemto rēķinu ģenerācijai un pievienot 

pirkšanas pasūtījumam. 
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Kontu kreditoru funkcijām 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Pievienot atvērto pirkšanas 

pasūtījumu vai pirkšanas 

pasūtījuma rindas rēķins 

Izgūt pirkšanas pasūtījumi formā var izmantot, lai izveidotu vienu rēķinu 

atlasītajam pirkšanas pasūtījumu un pirkšanas pasūtījuma rindām. Izgūstiet 

sarakstu pirkšanas pasūtījumu veidlapas, atlasiet rindas, kuras vēlaties apvienot 

vienā rēķinā un atvērtiem pirkšanas pasūtījumiem. 

Uzlabotas formas, lai 

izveidotu un grāmatotu 

rēķinus, pirkšanas 

pasūtījumiem, saľemšanas 

sarakstiem un pavadzīmēm 

Veidlapas, rēķinu izveidi un grāmatošanu pirkšanas pasūtījumiem, saľemšanas 

sarakstiem, un pavadzīmes ir vieglāk saprast un izmantot. Katram dokumenta 

tipam, tagad varat ievadīt visu nepieciešamo informāciju vienā formā. 

Izveidot maksājumu rēķinu 

grupas un grupu rēķinus 

maksāt, izmantojot vienu 

un to pašu maksājumu 

Rēķinus var grupēt pēc kopējā kodu, tā, ka ja maksā vienu rēķinu samaksas 

grupā, citu rēķinu grupā iekļautas vienā maksājumā. 

Drukāt kopijas maksājumus 

kā apsprieţama pārbaudes 

Varat drukāt kopijas maksājumus, tostarp pārbaudes, parādzīmes un elektroniskos 

maksājumus. Maksājumu kopijas drukā kā apsprieţama pārbaudes. 

Prenotes EFT apstiprināt 

bankas klientu un 

piegādātāju kontiem iestatīt 

Tagad var iestatīt prenotes klienta un bankas kreditoriem par elektronisko līdzekļu 

transfer (EFT). Elektroniskos maksājumus bankām izmantot prenotes pārbauda 

datu precizitāti, konta datus, piemēram, maršruta un kontu numuriem. 

Turiet vietā kontus kreditoru 

maksājumi 

Varat ievietot kontus kreditoru maksājumi par turēt līdz norādītajam atbrīvošanas 

datumu, vai jūs varat viľus turēt uz nenoteiktu laiku, nevis norādot atbrīvošanas 

datumu. Var lietot aizturēšanu, pārtraukt kontus kreditoru maksājumi, turot visus 

maksājumus piegādātājam vai, turot jebkuru atlasīto rēķinu samaksu. Kad 

maksājumu aizturēt zvanu var neļaut apstiprinātu rēķinu rada maksājumu līdz 

atbrīvošanas datumu, ja tāda ir noteikta. 

Sakārtot rēķinus grupās. 

vienkāršāka iegūšanai un 

apstrādei 

Tagad vienlaicīgi var sagrupēt rēķinus ar kopīgu kodu, tāpēc, ka jums nav precīzu 

query lietošana, lai izgūtu līdzīgi rēķinu kopa. Pēc tam, kad esat izguvis rēķinu 

grupai, viegli var iegrāmatot visus rēķinus vienlaicīgi. 

Pievienot atvērto pirkšanas 

pasūtījumu vai pirkšanas 

pasūtījuma rindas rēķins 

Izgūt pirkšanas pasūtījumi formā var izmantot, lai izveidotu vienu rēķinu 

atlasītajam pirkšanas pasūtījumu un pirkšanas pasūtījuma rindām. Izgūstiet 

sarakstu pirkšanas pasūtījumu veidlapas, atlasiet rindas, kuras vēlaties apvienot 

vienā rēķinā un atvērtiem pirkšanas pasūtījumiem. 

Izveidot pirkšanas 

pasūtījumu apstiprināšanai 

neplānoti kreditora 

pirkumiem (valsts sektorā) 

Avārijas vai īpašu apstākli, var izveidot pasūtījumu, kas apiet tipisks iepirkumu 

procesu. Piemēram, varat atļaut pasūtījuma ar tikai pirkšanas pasūtījuma numurs, 

tā vietā, lai drukātu pirkšanas pasūtījuma dokuments. Apstiprinot PO lauku var 

izmantot, lai sekotu šiem neplānotiem pirkumiem. 

Izvēlieties no pārskaitījuma 

vairākas adreses 

Jūs varat izvēlēties no pārskaitījuma vairākas adreses jūsu uzľēmumam. Varat 

izmantot standarta pārskaitījums adresi konkrētiem faktūrrēķiniem vai citu adresi, 

atlasīto rēķina vai samaksu. 

Apstiprināt vai noraidīt 

kreditoru rēķinus no 

darbaspēka pakalpojumu 

vietnes 

Darbaspēka pakalpojumu vietā uzľēmuma portāls var izmantot, lai apstiprinātu 

vai noraidītu rēķinos, kurus iesniedza kreditora pašapkalpošanās portālā. 
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Kontu kreditoru funkcijām 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Izveidot rēķinus no kreditora 

pašapkalpošanās portāls 

Pārdevēji var izveidot un rediģēt savus rēķinus tieši no kreditora pašapkalpošanās 

portālu Web vietā uzľēmuma portāls. Pārdevēji var izveidot rēķinu pirkšanas 

pasūtījumu vai pavadzīmē, vai arī tie var kādu izmantot saľemto rēķinu 

ģenerācijai un pievienot pirkšanas pasūtījumam. 

Finanšu gada slēgšanas 

iepirkuma pasūtījumu nastas 

ierakstus nodot jaunajā 

finanšu gadā 

Ja jūs apgrūtināt pirkšanas pasūtījumus, var apstrādāt beigu noslēdzošie ieraksti 

Virsgrāmatā un pret budţeta rezervēm pēc katra finanšu gada beigās. Veidojot 

jaunu finanšu gadu, jaunu komplektu pielāgošanas ievadnes tiek veikta, lai pareizi 

atspoguļotu apgrūtinājumus jaunajā finanšu gadā. Šie ieraksti nodrošina, purchase 

orders ir pareizi jābūt ietvertiem beigu finanšu pārskatu.  

Veidot elastīgus noteikumus 

par kreditora rēķiniem 

Tagad ir elastīgāka normās par kreditora rēķiniem. Jūs varat ieviest 

uzľēmējdarbības noteikumiem visā darbības visām juridiskām personām, bet 

joprojām ļauj vietējām variācijām, pamatojoties uz citiem kritērijiem, piemēram, 

konvertētu valūtu vai valsts/reģiona. 

Koriģēt nodokļu rēķina rindā 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Aprēķinātos nodokļus rēķina rindas pirms grāmatošanas var pielāgot. 

Integrēt maksājumu 

kalendāra kontrolēt 

maksājumu izpildes datumus 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Jaunā maksājumu kalendāra funkcionalitāte, debitoru un kreditoru kontiem 

jomās aizstās līdzīgu funkcionalitāti, kas tika iepriekš pieejams tikai daţām 

valstīm/reģioniem. Kopā ar noteikumu izpildes datumu, maksājuma kalendārs 

ļauj uzľēmumiem-biznesa dienas attiecībā uz valstīm un reģioniem, un papildu 

brīvdienas, norādiet valsti un provincē līmeľos; vai citiem mērķiem, piemēram, 

ārpus bankas darba dienu. Mērķis ir nodrošināt to izpildes termiľus, maksājumu 

kreditora un debitora rēķinos nav iestatīts-biznesa dienas. Kad maksājums ir 

jāmaksā bez darba dienā, jauno apmaksas datuma kontrole pārvietosies dienas 

tuvākajā darba dienā, vai nu pirms, vai pēc noklusējuma datumu, pamatojoties 

uz atlasītajām opcijām. Līdzīgi var izmantot arī apmaksas datuma kontrole kopā 

ar maksājumu kalendāru, lai nodrošinātu šī pagarinājuma perioda procentu un 

maksas aprēķini maksājumi sākt tuvākajā darba dienā. Piemēram, funkcionalitāti 

var izmantot, lai uzlabotu izpildes datumu un maksājuma datumu vadīklā ar 

kreditoriem, lai izvairītos no jebkura interešu neplānotiem vai pārdevēja kavējuma 

maksa, un veikt maksājumu apstrādes vieglāk, jo jāmaksā datumi ir vienmēr 

apstrādes dienā. 
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Konta ieņēmumi 

Debitoru kontu līdzekļi 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Ţiro kājenes informācija 

tiek izdrukāta uz 

atsevišķas lapas 

Sešas pārskatus, kas var būt mainīgs kājenes informāciju tagad ietver kājenes 

informāciju uz atsevišķas lapas. Šajos ziľojumos jāiekļauj debitoru kontu pārskats - 

ārējo, debitora atgādinājuma vēstule, debitora procentu paziľojums, brīva teksta 

rēķinā, debitora rēķina un projekta rēķina. 

Kredītkartes apstrādes 

uzlabojumi 

Kredītkartes apstrādes terminoloģija ir mainījusies sekot nozares standartiem. 

Microsoft Dynamics AX 2009. gadā varētu preauthorize kredītkarti, lai rezervētu 

summu bankā, un pēc tam atļaut to iekasēt samaksu. Tagad termins "atļauj" tiek 

izmantots rezervē summu, un "iekarot" izmanto par maksu. 

Kredītkartes apstrādes iekļauti šādi uzlabojumi: 

 Jūs varat izmantot jebkuru derīgu valūtu, kas atbalsta maksājumu 

pakalpojumu sniedzējs. 

 Kompensācijas var apstrādāt kredīta notām. 

 (Iepriekš sauktas par preauthorizations) atļaujas jāpadod automātiskā 

atlikušo summu pasūtījuma apstrādājot arī daļēju nosūtīšanas pavadzīmi. 

 Varat pārbaudīt kartes verifikācijas vērtības (CVV). 

 Tagad tiek atbalstīta adreses pārbaudi. Datu atbalsts tiek sniegts arī Level 

2 (pasūtījuma galvā) un dati, Level 3 (rindas kārtībā). 

 Pārdošanas pasūtījumu, kas satur kredītkarti bez kredītkartes numura 

saglabāšana sistēmā Microsoft Dynamics AX var apstrādāt. 

 Nodokļu kodi, klientu PVN grupas un krājumu PVN grupas ārēju programmu 

var nosūtīt, izmantojot web pakalpojumu. 

Vairāku klientu rēķinu 

formātiem drukas 

pārvaldība 

Tagad varat norādīt daţādus formātus debitora rēķinu formas drukas pārvaldības 

iestatīšana. Piemēram, viena formāta var izmantot lielāko daļu no saviem klientiem, 

bet pielāgotu formātu konkrētam klientam. Pielāgotas atskaites formātā jāizveido 

izstrādātājs un pievienots AOT, pirms tas ir pieejams atlasei formas drukas 

pārvaldības iestatīšana. 

Pārvaldīt kolekcijas un 

kolekciju aģenti 

Kredītu un kolekciju menedţeri jaunas centrālās skatu var lietot, lai pārvaldītu 

kolekcijas un kolekciju aģenti. Kolekcijas aģentu var sākties savākšanas procesu 

no klientu sarakstiem, kas tiek ģenerēti, izmantojot iepriekš definētu savākšanas 

kritērijus. Kolekcijas aģentu kolekcijas veidlapu var izmantot, lai organizētu darbu, 

kas saistīts ar konkrētā klienta kārtīgi veidā, lai radītu izmērāmus rezultātus. Viľi 

arī sekotu darbībām, piemēram, veikt telefona zvanus, sūtīt e-pasta sarakste un 

norakstīšanas darījumos, un pārvaldīt grupas darbības un darbības, piešķirot viľiem 

gadījumā. 

Noteikt pastiprinātu interesi 

aprēķini 

Paplašinātas iespējas procentu aprēķināšanai dod jums iespēju rīkoties ar procentu 

maksājumus, kas ir unikāls jūsu organizācijas. Pastiprinātu interesi formu var 

izmantot, lai definētu īpašiem aprēķiniem, kas tiek izmantoti, kad iekasē procentus 

un maksāt procentus daţādiem scenārijiem, ko jūsu organizācija saskaras. 

Iepriekšējās versijās tikai, izmantojot fiksētu procentu formulas vienkāršo vienā 

dienā vai vienā mēnesī bieţi varēja aprēķināti soda procenti. Ar papildus procentu 

ienākumi un procentu maksājumi cilnēm, var pamatot procentu aprēķina procentus 

vai summu. Cilnē jaunu diapazonu var gūt procentu procentus vai summas, nosakot 

aizvien virkne šīs vērtības dienā, mēnesī vai summa ik. Piemēram, jūs varat maksas 

procentu summa USD 5,00 ik pēc 15 dienām, pieciem procentiem ik pēc trim 

mēnešiem vai divi procenti par katru USD 1000,00 atlikuma rēķina. 
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Debitoru kontu līdzekļi 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Izveidot daţādas nozīmes 

ziľā citu datumu 

diapazonus 

Jūs varat izveidot procentu kodu diapazonus, kas ir spēkā norādītajā datumu 

diapazonā. Jums arī var definēt izmaiľas procentu atribūtus, piemēram, labvēlības 

periodu, summu, Virsgrāmatas kontu vai aprēķinu metodi dienas datumu. Tas 

nodrošina pareizu procentu atribūtu kopa tiek izmantota aprēķinot procentus par 

darījumiem. Var apskatīt arī vēsturisku informāciju par procentu atribūtus, tostarp 

grafiku. 

Pareizi brīva teksta rēķini, 

pēc tam, kad tie ir 

iegrāmatoti 

Var ātri labotu iegrāmatotos rēķinus, brīva teksta rēķina vēstures pārskats un brīva 

teksta rēķina labošana vēsture revīziju. 

Izvēlieties norēķinu rēķina 

rindas 

Ja izmantojat ievadiet debitora maksājumu formas vai rediģējot veidlapas 

neapmaksātās debitora darbības, tagad var lietot klientu maksājumu ar atlasīto 

rēķina rindu. Jaunā atzīme rēķina rindu formā var izmantot atlasīt atsevišķas rindas 

apmaksai un pielāgot šīs līnijas nosegšanas summa. Varat arī skatīt vēsturi nosegtās 

rindas summu klienta norēķinu formā rindas jaunā cilnē. Šīs funkcijas arī ir 

aktivizētas, atzīmējot izvēles rūtiľu cilnē norēķinu kontu saľemamajiem 

parametriem formas. 

Aprēķināt soda naudu, 

pamatojoties uz 

noteikumiem, kas minēti 

attiecībā uz atsevišķām 

darbībām 

Interese par darījumiem var aprēķināt, izmantojot soda naudas kodiem, kas ir 

norādīts grāmatošanas metodi, kura ir saistīta ar atsevišķām darbībām. Procentu 

Virsgrāmatas kontos un atbilstošo nobīde vai kopsavilkuma pārskatu, arī iegūst 

grāmatošanas metodi, kura ir saistīta ar atsevišķu darījumu, kad procentu 

paziľojums ir iegrāmatots. 

Ātri apskatītu klienta rēķina 

detaļas un izveidot jaunu 

procentu paziľojumiem 

Kad klienti par to pēdējo rēķinu kopsummas un procentu maksājumus, tagad šo 

informāciju var atrast vienā vietā, nevis meklē vairākos veidos. Izmantojiet atvērto 

debitora rēķinu saraksta lapu, lai skatītu būtiski rēķina detaļas ar klientu, ieskaitot 

iegrāmatotu un neiegrāmatotu interesi un kopējie maksājumi. Varat noklikšķināt uz 

pogas aprēķināt procentu un jaunu procentu paziľojuma aprēķinātu procentus un 

izveidot jaunu procentu paziľojumiem ar klientu vai rēķina. Var noklikšķināt arī 

rēķina, darījumiem, maksājumu, procentu paziľojumu un atgādinājuma vēstuļu 

pogām, lai skatītu sākotnējo darījumu dokumentus. 

Skatīt, drukāt vai sūtīt 

atsevišķus rēķinus vai 

rēķinus diapazonus no brīvā 

teksta rēķinu sarakstu lapas 

Brīvā teksta rēķinu sarakstu lapu var izmantot, lai apskatīt, drukāt vai sūtīt 

atsevišķus rēķinus vai rēķinus grupās jeb šo faktūrrēķinu kopijas. Šo līdzekli var 

izmantot, lai nostiprinātu pasta sūtījumu partijas sūtīšanas izmaksas var samazināt 

rēķinu. Rēķinus var atlasīt pēc rēķina datuma, faktūrrēķina apmaksas datums vai 

konta numurs. 

Ģenerētu periodiskas 

rēķinus klientiem 

Var iestatīt, veidot un radīt periodisku brīva teksta rēķinus debitoriem. 

Izvēlēties vairākas 

kompetences, lai adreses 

klientam kompensāciju 

Var atlasīt vairākas kompetences adreses klientiem, tāpēc, ka kompensāciju var 

nosūtīt uz adresi, kas atšķiras no primārās klienta adresi. 

Jaunu daudzums un 

vienības cena laukos 

brīvā teksta rēķina rindu 

Jaunus laukus daudzums un vienības cena var izmantot, lai noteiktu norēķinu 

apjoms brīvā teksta rēķina rindai. Šie lauki ļauj izmantot atsevišķu rēķina rindu 

rēķinu klienti vairāk nekā vienu gadījumu īpašu maksu. 

Norādiet, kā debeta 

darījumu ir prioritāra laikā 

debitoru norēķinu konti 

Tagad var norādīt secību darījumi nokārtoti debitoru parādos. Jaunu parametru 

var lietot, lai noteiktu prioritāti norēķināšanās ar debeta darbības tips. Var izveidot 

sakārtotu sarakstu darbību tipus, kas nosaka norēķinu prioritāti, atlasot nekādas 

konkrētas darbības. Atlasot darījumu nosegšanai, noklikšķiniet uz zīmes darbības 

pogu atvērt transakcijas rediģēšanas formās automātiski izvēlētos tālāko darbību, kā 

arī viegli redzēt tos un veikt izmaiľas, pirms tās tiek nokārtotas un ievadiet debitoru 

maksājumiem. 

Lietot drukas pārvaldību 

debitoru atskaites 

Paplašināto drukas pārvaldības funkcijas var izmantot, veidojot debitora konta 

paziľojumus, atgādinājuma vēstulēm un procentu paziľojumos. 
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Debitoru kontu līdzekļi 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Pielāgojiet atteikties, 

atjaunot vai atcelt procentu 

paziľojumus, interese par 

darījumiem vai nodevas 

Var atteikties no procentu paziľojumiem vai interese par darījumiem vai nodevas, 

kas ir daļa no procentu paziľojumi, veicot korekcijas, lai atlikumu, ko debitors ir 

parādā. Atcelt maksu tiek piedots, un summas tiek atceltas ar vienu un to pašu 

ieľēmumu konti. Ja nepieciešams, jūs vēlāk varētu pārinstalēt atcelt procentu 

vai maksu tāpēc, ka summas ir jāmaksā vēlreiz. Var arī mainīt atcelt procentu 

paziľojumiem vai interese par darījumiem, kas noľem šīs summas kontu 

atlikumiem, lai procentu var pārrēķināt attiecībā uz darījumiem. 

Uzlabotu norēķinu iespējas 

prioritāte 

Varat iespējot norēķinu prioritāti debeta darījumu veids, darījuma summa, 

termiľatlaides datumu vai izpildes datumu, un iestatītu kārtošanas secību, 

vajadzības gadījumā. Lietotājs pēc tam var noteikt, kura maksa jāsamaksā pirmo 

reizi, kad tiek saľemts maksājums. Turklāt var izvēlēties izmantot tikai aprakstītam 

rīkojuma darbības noslēgumam apzīmēšanai un izslēgt automātisko nosegšanu no 

slimas ar norādīto marķējumu kārtībā. 

Uzlabota brīva teksta rēķina 

formu, lai veidotu un 

grāmatotu brīva teksta 

rēķinus 

Formu radīšanai un brīva teksta rēķinu grāmatošana ir vieglāk saprast un izmantot. 

Visas darbības, kas ir pārvietots uz darbību rūti un tiek parādītas cilnes darbības 

jomām, tāpēc, ka visbieţāk lietojamie līdzekļi, un turpmākos uzdevumus var piekļūt, 

noklikšķinot uz pogas. 

Labots rēķinus oriģinālā 

rēķina informāciju 

pievienošana 

Oriģinālā rēķina numurs un korekcijas iemesls var pievienot labots brīvā teksta 

rēķinu. 

Izveidot daţādas nozīmes 

ziľā citu datumu 

diapazonus 

Jūs varat izveidot procentu kodu diapazonus, kas ir spēkā norādītajā datumu 

diapazonā. Jums arī var definēt izmaiľas procentu atribūtus, piemēram, labvēlības 

periodu, summu, Virsgrāmatas kontu vai aprēķinu metodi dienas datumu. Tas 

nodrošina pareizu procentu atribūtu kopa tiek izmantota aprēķinot procentus par 

darījumiem. Var apskatīt arī vēsturisku informāciju par procentu atribūtus, tostarp 

grafiku. 

Brīva teksta rēķina rindās 

ieraksta izmaksas 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Ar šo funkciju, var pievienot brīva teksta rēķins katrā rindā kravas un citiem 

maksājumiem un izplatīt dimensijas un Virsgrāmatas rindas maksas. 

 

Personāla vadība 

Personāla vadības funkcijas 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Ar ko izbeidz darba 

ľēmējiem 

Jūs varat viegli izmainīt darba ľēmēja nodarbinātības statusu, lai norādītu darba 

pārtraukšanas, un var norādīt pēdējo datumu, kurā darbinieks tika pieľemts darbā 

un gala apmaksas perioda datumu. 

Sekot līdzi un pārvaldīt 

darba traumu un slimību 

gadījumiem 

Var izsekot un pārvaldīt darba traumu, nelaimes gadījumu un slimības gadījumiem. 

Numuru sērijas 

darbiniekiem, pozīcijas 

un kandidātiem 

Numuru sēriju kodus var uzstādīt darbiniekiem, pozīcijas un kandidātiem. 

Saglabāt pēctecību un 

saľēmēju saraksts 

Varat saglabāt pēctecību un saľēmēju sarakstu. 

Darbinieku noma Izmantojot informāciju, kas ir ievadīts pēc kandidāta ieraksta, var vieglāk izveidot 

darba ierakstu.  
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Personāla vadības funkcijas 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Piekļuvi darbinieku mērķi 

uzľēmuma portālā 

Darbinieki un vadītāji var izveidot un pārvaldīt darbinieku mērķus. Piemēram, viľi 

var izveidot jaunus mērķus, mērķus un darbības, kas saistītas ar šiem mērķiem 

statusa atjaunināšana un ievadiet komentārus. 

Priekšrocības iestatīšana Jums ir lielāka elastība, lai iestatītu un noteikt darbinieku pabalsti, piemēram, 

veselības vai investīciju priekšrocības. Var izveidot un piešķirt strādājošo pašreizējo 

un turpmāko pabalstu ar pielāgotu plānu un vajadzību līmeľus. 

Nodot darba ľēmējiem no 

vienas pozīcijas uz citu 

pozīciju 

Iepriekš jums bija jāatjaunina vairākas formas, ja darba ľēmējam ieslēgt pozīcijas 

organizācijā. Tagad formas pārvietošanas darba ľēmēju var izmantot, lai ierakstītu 

nodošanu saistītā informācija, ja darbinieku pārceļ uz citu vietu. 

Anketas konfigurācijas 

atslēgas atjauninājumu 

Anketas II konfigurācijas atslēga un vairs nav pieejams. Anketu funkcionalitāte ir 

pieejama, ja ir atlasīta pamata konfigurācijas atslēga. 

Izveidojiet un pārvaldiet 

cilvēku grupām 

Tagad varat izveidot un pārvaldīt komandas cilvēkiem, kuri sadarbojas, lai veiktu 

darbu ar sistēmu Microsoft Dynamics AX. Šie cilvēki var būt Microsoft Dynamics AX 

lietotāji, darbiniekiem, līgumslēdzējiem, piegādātājiem, klientiem vai kontakti. 

Komandas var būt cilvēkiem daţādās atrašanās vietās un vienībām, piemēram, 

organizācijas, juridiskās un departamentiem. 

Iesniedzēju saraksta 

lappuses 

Jaunā saraksta lapa, kas uzskaitīti pretendentiem ir pieejama, tā, ka varat ātri atrast 

un saglabāt savu kandidāta ieraksti. 

Sarakstu ar pabalstiem un 

iesaistīšanās 

Jaunā saraksta lapu var izmantot, lai skatītu kas darbiniekiem ir piereģistrēti īpašu 

labumu. Varat arī filtrēt sarakstu un to eksportēt uz Microsoft Excel priekš tālākas 

analīzes. 

Masu labumu reģistrācija Vairāku darbinieku pabalstu vienlaikus var uzľemt. 

Reģistrēt darbinieku 

sertifikācijas pārtraukšanas 

Izveidot individuālu vai partijas atskaite par sertifikātiem, kas netālu no termiľa 

izbeigšanās vai kas jau ir beidzies derīgums. 

Lielāku labumu 

uzstādīšanas pēctecību 

un saľēmējiem 

Pabalstu var piešķirt pēctecību un saľēmējiem, pamatojoties uz uzľēmuma 

atbilstības noteikumiem. Personīgo kontaktu formu ir arī papildu lauki, kurus 

varat izmantot, lai iekļautu vairāk informāciju par apgādājamajiem un saľēmējiem. 

Kuģa darba programmu 

ieraksti 

Darbinieka ieraksta tagad var izveidot, izmantojot informāciju, kas ir ievadīts pēc 

kandidāta ieraksta. 

Anonīmas anketas Tagad varat izveidot anketas, kurās lietotāji var atbildēt uz jautājumiem anonīmi. 

Izveidot budţetu, piepildīts 

vai vakanto amatu 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Jūs varat noteikt algu un pabalstu par katru pozīciju. Var izveidot budţeta summas, 

budţeta ciklu, kontu un dimensiju un budţeta datus importēt budţeta plānošanas 

instruments. Varat pabeigt pagaidu vidē šīs izmaiľas, neietekmējot dzīvu datu vai 

var veikt izmaiľas tieši uz jūsu tiešos datus, ja tie kļūs aktīvs nekavējoties. 

Darbinieku izglītības 

enhancments 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Var ievadīt papildu darbinieku izglītības detalizēti Education formu. Pabeigta pakāpi, 

jūs varat ievadīt pabeigt kredītu un kredīta pamata, piemēram, pusgadā vai 

ceturksnī. Grādu progresu, jūs varat ievadīt nepieciešami kredīti un kredītu veidā 

nopelnīta. Var ievadīt arī jebkurā papildu piezīmes, kas saistītas ar darbinieku 

izglītību, kā arī sekundāro teksta izcēlumu, orminor, piemēram, ekonomika vai 

biznesa. Šo informāciju var apskatīt un ievadītas darbinieku pakalpojumu vietnē 

un var parādīties darba un iesniedzēju atsākt atskaites. 

Varat pieprasīt 

pretendentiem un 

darbiniekiem nodot daţus 

testus, iegādāties un turēt 

noteiktu pozīciju 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Izveidot testu, minimālais testa rezultātu prasības uzstādīt un iestatīt pārbaudes 

periodiskuma ziľas. Varat pieprasīt garām pārbaudes punktu darbinieki varētu 

pretendēt un palikt darba tirgū. Pēc testa izveidošanas to var piešķirt darba veidni, 

darbu vai atsevišķiem darba ľēmējiem. Pēc tam, kad tie tiek piešķirti, atsevišķa 

darba ľēmēja līmenī var izsekot visiem testiem. 
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Personāla vadības funkcijas 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Kopēt esošo pozīcijām, 

masveida atjaunināšanas 

pozīcijas un bloka pozīcijas 

uzdevumi 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Kopējot esošo stāvokli, var izveidot atsevišķus vai vairākus amatus. Var arī 

atjaunināt vairākus amatus vienlaicīgi un novērstu pozīcijas tiek piešķirts uz darba 

ľēmējiem, neizdzēšot tos no. 

Pielāgot vairākas vērtības 

reţģī kompensācija 

vienlaikus par fiksētās 

kompensācijas plāniem 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Procentus vai vienotas likmes korekcijas var lietot vienai kolonnai vai vairākās 

rindās kompensāciju reţģī. Piemēram, var lietot visu reţģa rindu, konkrētu darbības 

plānu vai 15.00 stundas visiem darba ľēmējiem, kuri izmanto vienu un to pašu 

kompensācijas struktūra samazinājumu 1 % samazinājums 3 % pieaugums. Turklāt 

varat pārskatīt vērtības pirms tās saglabāšanas un atgriezties pie iepriekšējās 

vērtības, ja reţģis nav precīza. 

Izmantot darbības procesu, 

ar papildu darbplūsmas, lai 

apkopotu informāciju un 

izsekot vēsturi, kad 

pozīcijas tiek izveidotas 

vai rediģētas 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Var norādīt, ka jūsu darbiniekiem izmantot darbības procesu, lai izveidotu un 

rediģētu pozīcijas, lai varētu izsekot nostāju aktivitātes. Varat pieprasīt arī pozīcijas 

papildinājumus un izmaiľas iet caur pārskatīšanas procesā. 

Personāla vadītāja lomu 

Center 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Šī centra uzdevums ir uzlabotas, lai nodrošinātu būtiskāko informāciju Staffing 

Manager, piemēram vidējais dienas nodaļas darba programmas avotiem un 

pieteikumiem, kas saľēma katra atvērta darbā projekta darbā. 

Atbilstības noteikumi paredz 

lielāku kontroli un mazāk 

kļūdas, parakstoties uz 

priekšrocībām darba 

ľēmējiem 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Darbinieka pabalstus var būt jebkas no mobilo telefonu plāno medicīniskās 

apdrošināšanas un ieguldījumu plānu. Daţi ieguvumi var būt pieejama visiem 

darbiniekiem. Citi ieguvumi var būt pieejami tikai uz pilna darba laika darba 

ľēmējiem, vai darbinieku konkrētā vietā.  

 

Politikas sistēmu Microsoft Dynamics AX nodrošina kopēju modeli un funkciju 

kopums, kas ļauj lietotājiem, lai noteiktu biznesa noteikumi, kas palīdz kontrolēt 

biznesa procesus un ieviest vispārējā uzľēmējdarbības stratēģijā. Lietotāji tagad var 

sviras politikas struktūru spēju izveidot kārtulas, lai definētu un īstenot noteikumi 

par attaisnotiem izdevumiem par katru labumu uzľēmums piedāvā darba 

ľēmējiem, kas. 

HR manager lomu Center 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Šī centra uzdevums ir uzlabotas, lai nodrošinātu būtiskāko informāciju cilvēkresursu 

vadītājs amatu hierarhijas informāciju, piemēram, aktīvo darba ľēmēju nodaļas, un 

kaitējumu un slimības gadījumiem, mēnesi un gadu. 

HR Ttraining un attīstības 

vadītāja lomu Center 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Šī centra uzdevums ir uzlabots būtiskāko informāciju sniegt apmācības un attīstības 

vadītājs, piemēram, atvērtos kursus un cik daudz darbinieku ir veikušas īpašu kursu. 

Uzlabojumiem labumu setup 

un priekšrocības saraksta 

lappuses 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Varat izveidot jaunas priekšrocības un uzturēt labu versijas par priekšrocības 

saraksta lappuses vietā, Uzstādīšanas plānu form. 
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Personāla vadības funkcijas 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Importēt darba ľēmēju 

informēšana 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Jūs varat importēt pamata darbinieka informāciju, piemēram, tā nosaukums, adrese, 

personāla skaitu, e-pasta adresi un nosaukumu. 

Var pieprasīt, lai pieteikuma 

iesniedzēji un pieľemt vai 

nodot darbiniekiem 

norobeţota seansi 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Varat pieprasīt pretendentiem un pieľemt vai nodot medicīnas darbiniekiem 

un narkotiku seansi, kas ir saistīti ar konkrēto darbu. Var iestatīt periodiskuma 

informāciju par iepriekš noteiktu grafiku, piemēram, katru gadu vai katru otro gadu 

seansi, kas atkārtojas. 

 

Pārdošana un mārketings 

Pārdošanas un mārketinga funkcijas 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Lietu vadības uzľēmuma 

portālā 

Lietu vadības var izmantot uzľēmuma portāla piekļuves sarakstu ar pašreizējo 

gadījumu un izveidot jaunas lietas. Jūs varat piekļūt gadījumā informācija, kas jums 

nepieciešams, neatkarīgi no tā, vai esat darbinieks iekšējo vai ārējo darbinieku 

uzľēmumam. 

Saistīt ar vairākām 

personām, tās pašas 

organizācijas kontakti 

Paplašināt savu tīklu un iegūt jaunus klientus un piegādātājus, tagad nevar saistīt 

kontakti ar vairākām personām, tās pašas organizācijas. 

Zināšanu rakstus un 

pieprasījumu pārvaldība 

Ar lietu pārvaldība turklāt var izveidot zināšanu rakstus, kas agrāk bija pazīstams 

kā enciklopēdiju. Šīs zināšanas rakstus var palīdzēt atrisināt konkrētos gadījumos 

klientu apkalpošanas nodaļu pārstāvjiem. Piekļuvi dokumentiem, saites un cita 

informācija var loģiski sagrupēt uzkrātā organizatoriskā zināšanu sabiedrības lietu 

kategorijas. Zināšanu raksti arī ieľēma vai dalījuma līniju, lai norādītu, cik vērtīga 

informācija ir palīdz lietotājiem ātri atrast visbieţāk problēmu risinājumu. 

Microsoft Dynamics AX 

klienta lietas vadību 

Gadījumu pārvaldība var palīdzēt izsekot gadījumiem, kas ir jāpārceļ ar klientiem, lai 

atrisinātu problēmas, atbildēt uz jautājumiem, vai aizstāt iegādātos krājumus. Var 

izveidot, piešķirt, plāns, atrisināt, sekot un analizēt gadījumus. 

Adrešu grāmatas 

atjaunināšanu 

Adrešu grāmatas atjaunināšanu ietver uzlabotu kontaktu sinhronizācija ar 

Microsoft Outlook.  

Tagad var definēt vairākus vajadzībām vairākas adreses. 

Atjaunināt puse no personu 

reģistra nosaukums 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Varat atjaunināt, grupa ieraksta grupa ieraksta formā vai formā lomu partijas 

ieraksta nosaukumu. Piemēram, var atjaunināt no jebkura klienta nosaukums, 

puse formu vai klienta formu. 

Pārdošanas un mārketinga 

lomu centriem un pārskata 

sniegtās informācijas 

atjauninājumus 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2, pārdošanas un mārketinga lomu centri ir atjaunināti 

sniegt vairāk savlaicīgu un attiecīgos datus, kas saistīti ar lietotāja lomu un 

organizāciju. Turklāt pievieno jaunu pārdošanas un mārketinga kubu. 
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Pārdošanas un mārketinga funkcijas 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Atjaunināt bez taras, puse 

ierakstiem, kas piešķirti 

adrešu grāmatu sarakstu 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Atjauninot personu ierakstus, kas piešķirti adrešu grāmatu saraksta, ierakstu 

sarakstu var atjaunināt kā grupu nevis viena ieraksta laikā. 

Kampaľas vai zvanu 

saraksta mērķi ieraksta 

radīt svina vai iespējas 

ierakstu 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Svina vai iespējas ierakstu var izveidot tieši no kampaľas vai zvanu saraksta mērķa 

ierakstu sarakstu. Kampaľas vai zvanu saraksta informāciju, kas saistīta ar jauno 

vadību vai iespējas ierakstu, automātiski tiks ietverta jaunu ierakstu. 

Gadījumos ir nodrošināti ar 

lietu kategorijas 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Varat piešķirt atļauju skatīt un atjaunināt gadījumos pamatojoties uz lietu 

kategorijas tipu un lietotāja drošības lomas. 

 

Atbilstība un iekšējā kontrole 

Atbilstības un iekšējās kontroles funkcijas 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Dati ir pieejami, lai 

palīdzētu jums samazināt 

savu oglekļa nospiedumu 

Nodrošina vides informācijas panelī var parādīt jūsu uzľēmuma dati ir kāda savu 

oglekļa nospiedumu. Ar jauni līdzekļi, kas iekļauti paneļa, uzľēmums tagad var 

formulēt veidus, lai samazinātu savu oglekļa nospiedumu. 

Vielu plūsmas informācija 

ievadiet uzľēmuma portālā 

Tagad varat ievadīt vielu plūsmu informāciju uzľēmuma portālā, kas uzlabo piekļuvi 

informācijai visā uzľēmumā, kas palīdzēs jums labāk izprast un novērtēt uzľēmuma 

ogļskābās gāzes emisijas, un atrast veidus, kā samazināt šīs emisijas. 

Resursu un atkritumu 

plūsmu vadība 

Vides ilgtspējība paneļa var palīdzēt jums un jūsu organizācijai uzraudzīt, izsekot un 

ziľot par savu ietekmi uz vidi. Arī jūsu uzľēmumam var ziľot par iegādi un šīs vielas 

caur ziľošanas sistēmām, piemēram, Global Reporting iniciatīva (GRI) un siltumnīcas 

efektu izraisošo gāzu protokola (SEG) emisijas. 

Iezīme atjauninājumi veikti 

vides ilgtspējas Dashboard 

Atjauninājumi, kas veikti vides jomā piedāvā labāku pieredzi, izmantot papildu 

funkcionalitāti, un ļauj labāk vides vadības sistēmas. 

Grafiskos viedokli par 

vielu plūsmu un ievadiet 

datu kopas 

Procesu plūsmu kartes, var apskatīt vielu plūsmas un citu datu grafiskā veidā. 
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Ceļošana un izdevumi 

Ceļa un izdevumu funkcijas 

Kas ir jauns 
virsraksts 

Kas ir jauns paziņojums 

Ciešāka integrācija starp 

izdevumu pārvaldības un 

projektu 

Tagad var filtrēt projektam, kategorijai vai darbinieka pārbaudes, iestatīt noklusētās 

dimensijas un budţeta izdevumu pārvaldības projektiem. Turklāt izdevumu ieraksts 

ir optimizēta projekta izdevumiem. 

Izdevumu atskaites 

grāmatošanas var 

pievienot darbplūsmu 

Tagad var grāmatot izdevumu atskaites izdevumu atskaites darbplūsmas procesa 

ietvaros. 

Izdevumu budţeta 

kontroles 

Jums tagad ir labāk kontrolēt budţetu, uzraugot un kontrolējot faktiskos izdevumus. 

Ieľēmumu pārvaldība un 

izdevumu atskaites 

Jo uzľēmējsabiedrībām netiek prasīts maksāt nodokļus likumīgā biznesa tūrisma 

un izklaides izdevumiem, daţās valstīs/reģionos, likumīgs ieraksts ir izveidotas un 

iesniegtas pareizu nodokļu iestādēm. Ieejas plūsmas vadība piedāvā lietotājiem 

veids, kā nodrošināt darbības apliecinājuma ierakstu ar iesniegto izdevumu atskaiti. 

Uzlabotas Level 3 datu 

izdevumu atskaites 

Var daudz ciešāk kontrolētu un uzraudzītu sabiedrības nauda, kas tiek izlietota 

darbinieki. Līmenis-3 datus pieprasa darbinieki sniedz plašāku informāciju par 

izdevumiem, kas rodas, ceļojot uz darbu. Šo informāciju var parādīt, kad tiek 

pārkāpti noteikumi, un, kad darbiniekiem tiek pārmaksāti. 

Pievienotās vērtības 

nodokļa (PVN) atkopšanas 

No daţiem izdevumiem, kas radušies konkrētās valstīs/reģionos var atgūt 

pievienotās vērtības nodokli (PVN). Microsoft Dynamics AX 2009. gadā varētu 

aprēķināt un atgūt daļu no nodokļiem, izmantojot PVN koda konfigurācijas. Tagad 

var aprēķināt PVN un iespējams atgūt vēl vairāk naudas. 

Noteiktu ceļa un izdevumu 

politikas 

Izmantojot 3. līmenī un 2. līmeľa datus, varat izveidot detalizētāku politiku un ceļa 

izdevumus un arī izveidot detalizētāku veikti politikas. 

Darbplūsmas izdevumu 

atskaites tagad ir 

iestrādāts darbplūsmas 

Izdevumu pārvaldības darbplūsmu, kas ir balstīta uz rindas līmenī pārskatus par 

izdevumu atskaites ir integrētas darbplūsmas sistēmu. Šī integrācija nodrošina 

efektīvāku pielāgošanas. 

Credit card strīdi par 

izdevumu atskaites 

Ja jūs saskaľot izdevumu atskaiti, kas satur kredītkaršu transakcijas ar neprecīzu 

informāciju, var radīt un iesniegt darījuma strīdu. Tomēr šos strīdus var tikai iesniegt 

kredītkaršu kompānijas, lai komersants, kur notikusi darbība. 

Izdevumu pārvaldības 

darbplūsmas 

Jūs varat izveidot darbu krājuma rindas izmaksu pārvaldības darbplūsmu. Izdevumu 

atskaitēm var būt novirzīts uz lietotāju rindu un lietotāju šajā rindā var pabeigt 

uzdevumus izdevumu atskaites, piemēram, pārbauda kvītis pievienotas. 
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Projektu uzskaite 

Projekta grāmatvedības funkcijas 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Parādīt projekta budţets 

status iepirkumu veidlapas 

Projekta budţets status tagad var parādīt pirkuma pieprasījuma veidlapas, pirkuma 

pasūtījuma veidlapu un kreditora rēķina veidlapas. Tas padara to viegli kontrolēt 

atlikušo pieejamo budţetu projektiem un atbalsta arī budţeta kontroli un izvērtējot 

ierosinātā iepirkumu pārvaldību pārskatīšanu vai darbplūsma apstiprināšanas laikā. 

Izmaiľas projekta 

grāmatvedības kuba 

Vairāki nebūtiskos lauki ir izľemti no projekta kuba viedokļa, atstājot jomās, kas 

saistītas ar pasākumiem un atribūtiem. Šīs izmaiľas padarīt kuba vieglāk strādāt 

un uzturēt, un mazāk varētu negatīvi ietekmēt shēmas izmaiľas. 

Projekta līguma ID numuri 

tagad piešķirts automātiski 

Juridiskās personas tagad ir iespēja, kam piešķirta automātiski, izmantojot numuru 

sērijas projekta līgumu veidā, veidojot jaunu projektu līgumu projekta līguma ID 

numurus. 

Saista kāda pārdošanas 

pasūtījuma, pirkšanas 

pasūtījuma vai pakalpojumu 

saistīto dokumentu ar 

projektu 

Pārdošanas pasūtījumu, pirkšanas pasūtījumu, pakalpojumu līgums, servisa 

pasūtījuma vai abonētajiem pakalpojumiem var piešķirt projekta ID. Iepriekš šāda 

veida dokumentiem varētu būt saistīti ar projekta ID tikai tad, ja tie ir izveidoti no 

projekta vadības un grāmatvedības. 

Dotāciju pārvaldību, 

projektu 

Var viegli ievadīt un izsekot dotācijas un definēt attiecības ar jauniem vai esošiem 

projektiem un projektu līgumi. Grant informācija tiek glabāta centralizētā atrašanās 

vietā projektā, tādējādi jūs varat ātri un viegli atrast informāciju, kas nepieciešama 

pārskatiem un informatīviem nolūkiem. 

Izvērtēt pret projekta 

budţetu kreditoru rēķinus 

Kreditora rēķiniem var novērtēt tagad pret projektu budţeti. 

Funkcionalitāti budţetu 

projektos papildierīces 

Projekta budţeta iespējas ir uzlaboti šādi: 

 Budţeta projekts tagad ir iespējams aktivitātes līmenī. 

 Sākotnējā projekta budţetu var veidot noteikt daţādu līmeľu budţeta 

projektu hierarhijā. 

 Sākotnējais budţets var iesniegt izskatīšanai un apstiprināšanai. 

 Sākotnējā projekta budţeta var piešķirt noteiktā laikposmā. 

 Projekta budţeta pārskatīšanu var izveidot, pārskatīt budţeta projektu 

hierarhijā daţādos līmeľos. 

 Budţeta pārskatīšanu var iesniegt izskatīšanai un apstiprināšanai. 

 Budţeta projektu pārskatīt apstiprinājumu rada tūlītējas izmaiľas kopējā 

projekta budţeta. 

 Vēsture vai revīzijas liecības ierosināto, akceptēts un noraidīja budţeta 

pārskatīšanas ir pieejama pārskatīšanai. 

 Projekta bilances pieprasījumu un projekta finansiālo stāvokli pārskats 

ietver šāda detalizēta prezentācija projekta bud etā. 

 Projekta budţeta pārskatīšanu var sadalīt noteiktā laikposmā. 

Project integrācija ar 

Microsoft Project Server 

uzlabojumus 

Projektu vadītāji jau plānot un vadīt projekta aktivitātēm un resursiem, izmantojot 

Microsoft Project Server, un viľi var sinhronizēt ar Microsoft Dynamics AX, lai 

atbalstītu papildu analīzi datiem, darbībām, izmaksas un ieľēmumi. 

Uzlabojumi atbalsta resursu piešķires un projekta hierarhiju ar Microsoft 

Project Server 2.010 sinhronizāciju. 

Papildus pasūtījuma kods ļauj pielāgotus laukus Microsoft Dynamics AX var tikt 

integrēta ar Microsoft Project Server tabulu līmenī. 
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Projekta grāmatvedības funkcijas 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Jauninājumi preču 

izmaksu rindās pirkšanas 

pasūtījumiem, pārdošanas 

pasūtījumiem un rēķiniem 

Projekts tagad tiek atzītas preču izmaksu rindu, pirkšanas pasūtījumiem, pārdošanas 

pasūtījumiem un rēķiniem. Virsgrāmatas kontu un maksu grāmatošanas tips ir 

atvasināti no primārās rindas summu. Turklāt visus nodokļus par preču izmaksas 

tiek atspoguļotas avansa norēķinā. Arī projekta saistības un budţeta reģistrē preces 

izmaksām un to saistītos nodokļus. 

Uzlabojumi uz projekta laiku 

grafikos 

Balstoties uz esošo atbalstu projekta laiku grafikos, formās un lappusēs, ko izmanto 

par uzdevumiem, kas saistīti ar darba laika uzskaites nodrošināt draudzīgāku 

pieredzi. Tabeles rindas līmenī apstiprinājumus tagad izmantot darbplūsmas pamatu 

līnijām atbalstu panākt konsekvenci ar citiem uzdevumiem. Ir mainījusies arī veids, 

kā tiek izmantoti komentāriem un perioda sākuma un beigu datumus. Turklāt darba 

grafika atbalsta Web vietas Uzľēmuma portāls ietver spēju pārvaldīt izlasi un ātri 

izveidot jaunu darba laika uzskaites dokumentu, pamatojoties uz iepriekšējā tabele 

vai izlases. 

Projekta budţeta 

uzlabojumiem 

Būtiskus uzlabojumus budţeta projektu vienkāršot projektu finanšu vadībā. 

Izmantojot jauno budţeta kontroles metodi, var izvēlēties šādas opcijas: 

 Piešķirt vairākas finanšu periodus un finanšu gadus; projekta budţeta 

summas. 

 Pārskatīt budţetu. 

 Kontrolēt, vai budţets ir apstiprināts, un vai darījumiem, kas pārsniedz 

budţeta bilanci ir atļauts ar brīdinājumu lietotājam, vai bloķēts. 

 Paplašināt izdarījis izmaksas pirkuma pieprasījumus. 

 Budţeta kontroles attiecas uz projektu visas darbības, tai skaitā ieľēmumi 

darījumos, pirkuma pieprasījumus un pirkšanas pasūtījumus. 

Projekta budţeta summas 

pārnest uz gada beigām 

Ja jūs strādājat ar vairāku gadu projektu, gada beigās, var pārnest visus atlikušos 

budţeta turpmākajiem gadiem un veiciet nepieciešamās izmaiľas saistīto 

Virsgrāmatas kontos. 

Vairāku finansējuma avotu 

atbalstu 

Iepriekšējās Microsoft Dynamics AX, varētu rēķinu tikai viena klienta projekta vai 

līguma projekts. Tagad vienu projektu vai projekta līgumā paredzētais finansējums 

var koplietot jebkurš skaits iekšējās un ārējās puses ar vai bez finansējuma peļľas 

vai bezpeļľas organizācija. Turklāt, konfigurējot finansēšanas shēmu, varat iestatīt 

finansēšanas ierobeţojumus vienam vai vairākiem klientiem katrā kategorijā, 

kategoriju grupu vai darbības tipu, vai visi darbību tipi. 

Sadarbības darbvietās Jūs tagad varat izveidot sadarbības darbvietās, kur grupas var ātri organizēt un 

dalīties ar informāciju par projektu, mārketinga kampaľu un iespēju. Jo sadarbību 

darbvietas pamatā ir Microsoft SharePoint Services un Microsoft Office SharePoint 

servera līdzekļi, tie ietver tādus pazīstamus elementus, piemēram, dokumentu 

bibliotēkas, paziľojumu saraksti, kalendāra vienumi, uzdevumi un diskusiju dēļi. 

Sadarbības darbvietām varat pievienot esošajiem projektiem, kampaľām un 

iespējām, un Microsoft Dynamics AX opcijas var konfigurēt tā, lai jaunu sadarbības 

darbvietās tiek izveidoti automātiski viľiem. 

Izveidot un pārvaldīt 

projektus, kas Web vietā 

uzľēmuma portāls 

Projektu vadītāji var izveidot un uzturēt projektu uz web pamatots uzľēmuma 

portāls. Iepriekš laika un izdevumu ieraksts bija tikai projekta iezīme pieejams. 

Webbased atbalstu vieglāk strādāt attālināti projektu vadītāji un viľus atbrīvo no 

nepieciešamības izskatīt programmatūras instalācijas, jauninājumus un ielāpus. 

Ievadīt un apstiprināt 

darbinieku timesheets 

uzľēmuma portālā 

Uzľēmuma portālā ir ietvertas darba laika uzskaites lapas, kur darbinieki var ievadīt 

stundas viľi strādāja katru dienu par vienu vai vairākiem projektiem. Turklāt 

projektu vadītāji var pārskatīt un apstiprināt darbinieku timesheets uzľēmuma 

portālā. 
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Projekta grāmatvedības funkcijas 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Projekta sākuma atlikumu 

ievade 

Tagad varat ievadīt sākuma bilance attiecībā uz jaunu vai esošu projektu. Norādot 

sākuma bilances, projektu var pārsūtīt uz Microsoft Dynamics AX, neietekmējot 

vispārējo virsgrāmatu. Piemēram, ja jūs izsekoja projektu citā programmā, bet 

ieraksta projekta izmaksām un ieľēmumiem sistēmā Microsoft Dynamics AX, varat 

pārsūtīt projekta ar programmu Microsoft Dynamics AX, norādiet sākuma bilances un 

pēc tam izsekotu projektu informāciju vienā kopējā vietā tikai. 

Ievadiet un ieraksta 

detalizētu informāciju par 

dotāciju 

Var ievadīt un izsekot dotācijas un var definēt attiecības starp stipendijas jauniem 

vai esošiem projektiem un projektu līgumi. Grant informācija tiek glabāta 

centralizētā atrašanās vietā projektā, tādējādi jūs varat ātri un viegli atrast 

informāciju, kuru jūs varat izmantot atskaišu veidošanas un informatīviem nolūkiem. 

Izsekot projekta ieľēmumi 

no brīva teksta rēķinu 

Ieľēmumi, kas ir jāmaksā, lietojot brīvā teksta rēķina tagad izsekot projektam. 

Uzlabojumus korekcijas Pielāgošanas iespējas ir uzlaboti šādi: 

 Rēķinos un paredzamās darbības var pielāgot. Iepriekš, tikai darījumi, 

kas nav izrakstīts rēķins vai aprēķināta tāme varētu koriģēt. 

 Korekcijas datums var izmantot kā projektu dienas darījumiem, nevis 

sākotnējā darījuma datumu. 

 Var izsekot attiecības starp sākotnējai darbībai, tā maiľu un jaunu rezerves 

darbību, ieskaitot informāciju par to, ko lietotāja veiktās korekcijas katru. 

 Ar jauno korekcijas naudas plūsmas izsekošanas līdzekli, ja krājumu 

darbības, kas izveidots no iepirkuma pasūtījuma noregulē tā, lai jaunu 

projektu pirms ir samaksāts piegādātājam, jūs varat ziľot "Paredzamā" 

un "Apmaksāts" no jauna projekta. 

Atbalsts attīstībai rēķiniem, 

novērtējumiem un 

ieľēmumu atzīšanas 

migrējot datus no citas 

ERP sistēmas 

Kad jūs migrēt datus no vienas uzľēmuma resursu plānošanas (ERP) sistēmas uz 

citu, viena problēma ir cēlusi esošo datu novērtēšanas sistēmā tā, ka ieľēmumi 

varētu turpināt atzīstama par fiksētas cenas projektiem, kas jau ir sākusies. Jo 

ieľēmumu atzīšana ir piešķirta, pamatojoties uz pabeigto procentuālo daļu, jābūt 

migrēt datus, tik procentuālo daļu darbs jau pabeigts (faktiskās izmaksas), gan 

atlikušais projekta (paredzamās izmaksas, lai pabeigtu) darba apjoms tiek 

atspoguļotas atbilstošu kontu. 

Jo daţu fiksētas cenas projektu var aizľemt vairākus gadus, līdz faktiskās izmaksas 

var tikt iegūti no vairāku gadu darbības. Tādēļ galvenais uzdevums ERP migrācijas 

vienreizēju darbību grāmatošanas sākuma bilance ţurnālā un pareizi pieslēgts 

novērtējuma sistēmu. 

Šo datu migrācijas jautājumu risināšanai, jauna sākuma bilance un norēķinu līdzekļi 

attīstībai integrēt ar esošo novērtēšanas sistēmu, lai nodrošinātu atbalstu ieľēmumu 

atzīšanai par fiksētas cenas projektiem. 

Daţādi projektu iezīme 

atjauninājumi 

Nelielas līdzeklis izmaiľu sērija, kas tiks īstenoti projekta: 

 Darbinieka ID lauks vairs nav vajadzīga stundu darbībām, projektu, lai 

maršruta operācijas var piešķirt resursu grupām, ne tikai uz atsevišķiem 

resursiem. 

 Vairākas atsauces uz perioda projektu tabulās ir aizstātas ar fiskālo 

kalendāra objektus, attiecības un metodes. 

 Atjaunota iespēja kopēt projekta ID uz pirkšanas pasūtījumu, kad tika 

veikts pirkšanas pasūtījumu no krājumu vajadzības. Šī funkcionalitāte ir 

nepieciešams, lai lietotāji var skatīt pirkšanas pasūtījumus, kas ir saistīti ar 

projektu pilnu sarakstu. 
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Projekta grāmatvedības funkcijas 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Finansēšanas avotiem 

projekta grāmatošana 

Virsgrāmatā 

Ja izmantojat projektu līgumi ar vairākiem finansēšanas avotiem, var konfigurēt 

grāmatošanu Virsgrāmatā pēc projekta, projekta grupas, kategorijas, kategoriju 

grupu vai visas šīs iespējas, pamatojoties uz finansējuma avots. Katram 

grāmatošanas tipam specifiski konti var piesaistīt projektu un finansējuma avotiem. 

Opciju, lai noteiktu projekta 

izmaksu cena kā efektīva 

darba likme 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ievieš atbalstu darba stundu izmaksu cenu 

norādīšanai projektiem kā efektīva darba likmi. Efektīva darba likmi nosaka katru 

stundu, izmaksu, ja darbinieks strādā visas stundas darba nedēļā. Efektīva darba 

likme izmaksu cena uz laiku tiek aprēķināta pēc sekojošas formulas: efektīva darba 

likmes cena stundā * (vairākas stundas, katram darba ľēmēja kalendāra darba 

nedēļa / stundu skaits, kas reģistrēti šajā nedēļā). Projekta iestatījuma forma 

tagad ir iekļauta efektīva darba likmi izvēles rūtiľu. Ja izvēles rūtiľa ir atzīmēta, 

varat atzīmēt darba stundas cena izmaksu cena-stundas formu kā efektīva 

darba likme. 

Izvēlieties budţeta 

korekcijas vērtības modeli 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Investīciju projektiem, novērtēt veidā, tagad varat izvēlēties, kurus vēlaties 

izmantot, kad vērtību no budţeta projektam tiek izvadīts uz pamatlīdzekļu vērtības 

modeli. 

Projekta rēķina 

priekšlikumu un projekta 

dokumentu drukas 

uzlabojumi 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Skatiet rēķinu priekšlikumus visiem jaunā projekta rēķina priekšlikumus saraksta 

lapā. Sadaliet projektu finansējuma summas ar vairākiem finansēšanas avotiem. 

Iestatiet rēķina prognozēšanai par pamatu divu nedēļu. Iestatiet drukāšanu visu 

veidu projektiem, projektu līgumu, projekta piedāvājumu, rēķinu priekšlikumus un 

projekta rēķiniem. Drukāt komentārus par projekta dokumentiem, kurus nosūtāt 

klientiem. 

Uzlaboto atbalstu projekta 

tāmes un ieľēmumu 

atzīšana 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Agrākajās Microsoft Dynamics AX, projekta vadītāju, kurš vēlējās budţeta projektam 

jārada fiksētas cenas projektu vai investīciju projektu atbalstam bija atcerēties, lai 

izvēlētos Jaunā budžeta projekta izvēles rūtiľu izveidot projektu formu lai 

iegūtu pilnīgu atbalstu, izmantojot novērtējuma sistēmu atzīst ieľēmumus.  

 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2, budţeta projektam tiek izveidots automātiski, kad 

projekta vadītājs izveido fiksētas cenas projektu vai investīciju projekts. Kā daļu no 

šīs pārmaiľas, izmaksu veidnes un perioda kodi var tagad piešķirt projektu grupām, 

nevis pieprasot piešķirt katram projektam atsevišķi. Tas ir tādēļ, lai atbalstītu vairāk 

izplatīta prakse, izmantojot vienu un to pašu izmaksu veidni un novērtējuma periodā 

lielākā daļa vai visi fiksētas cenas projektiem un investīciju projektiem. Tas arī 

atspoguļo faktu, ka citu ieľēmumu uzkrāšanas un atzīšanas opcijas ir iestatītas 

projektu grupās. 
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Projekta grāmatvedības funkcijas 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Starpuzľēmumu resursu 

plānošanu un UX 

uzlabojumus, kas ļauj 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Lielām uzlabojumi ir veikti resursu plānošanas līdzekli, projektu vadības un 

grāmatvedības pievienojumprogramma (projekta III).  

 

Pirmkārt, jauno starpuzľēmumu resursu plānošanas līdzekli dod iespēju darba 

ľēmējs ar vienu juridisku vienību, lai viegli piešķirt projekta ar saistītu juridisku 

personu. 

 

Tālāk, izmantojot uzlabotas atbalsta personālu projekta un projekta personāla 

statusa apskate, projektu vadītāji var tagad vieglāk veikt vairākus uzdevumus: 

 

 Atklātu projektu plānošanas statuss. 

 Atrast labākos resursus par projektiem un aktivitātēm. 

 Projektus un pasākumus, ieskaitot iespēju automātiski piešķirt resursus 

projektiem piešķirt resursus. 

Projektu vadītāji var viegli apskatīt, kuri resursi ir piešķirti projektu sarakstu, 

atbrīvot resursus no visiem uzdevumiem projektus un skatīt uzdevumu detalizētu 

informāciju par resursiem, kuri piešķirti projektu. 

 

Soft-biļešu atbalsts ir atjaunināta, tāpēc, ka darbinieka mīksta iegrāmatoti stundas 

neskaita pret darba ľēmēja vispārēju pieejamību.  

 

Kad projekts ir aizvērts, visi darba ľēmēja rezervācijas veiktas projekta tiek izlaisti 

automātiski.  

 

Tas ir arī vairs nav nepieciešams manuāli pievienot resursus, kas piešķirti projektu 

apstiprināšanas grupu projekts. Šī validācija ļauj iekļūt tabeles rindas projekta darba 

ľēmējs, ir iestatīta automātiski, ja darba ľēmējam ir piešķirta projektam. 

Paplašināto atbalstu 

projekta budţeta 

pārbaudes, saglabājot 

dokumenta rindas 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Projekta vadības un uzskaites parametri formā, saglabāt izvēles budžeta 

dokumenta rindā iespēja iepriekš attiecās tikai uz finanšu budţeta dokumentus, 

piemēram, pirkuma pieprasījumus un pirkšanas pasūtījumus, un nevis uz projektu 

budget–related ţurnālus. Microsoft Dynamics AX 2012 R2, budţeta pārbaudes tiek 

veiktas tagad, kad ir veiktas izmaiľas stundu ţurnālus, izdevumu ţurnālus, papildu 

maksas ţurnālus un krājumu ţurnālus. Budţeta kontroles tiek parādīti, ja kāds no 

šiem laukiem tiek veiktas izmaiľas: 

 

 Projekta ID 

 Aktivitātes numurs 

 Kategorija 

 Darījuma datums 

 Izmaksu cena 

 Pārdošanas cena 

 Pārdošanas valūta 

Projekta krājumu preču 

saľemšanas bez krājumu 

vajadzību patēriľu 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2012, ja vienums tika pievienots pirkšanas rīkojuma projektu 

bez pirms krājuma vajadzības preces nav patērēti un rēķinu projekta līgumu 

finansējuma avota līdz saistītā kreditora rēķina grāmatošanas. Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2, projekta elementus var nekavējoties patērē un rēķinu 

projekta līgumam pirms kreditora rēķinu pirkšanas pasūtījums tiek grāmatots, 

neatkarīgi no tā, vai krājuma vajadzību pirms pirkšanas pasūtījuma finansējuma 

avots. 

Fondu projektu līgumu 

rezervēšana 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Finansēšanas ierobeţojumi, kas noteikti līguma projekts tagad izsekot ieľēmumi, kas 

vēl nav iegrāmatotas kā "saistības". Tas ļauj reālāk robeţu pārbaudes, jo saistības 

tiks ľemts vērā, kaut arī atlikušo līdzekļu robeţa tiek aprēķināta. Šo saistību 

uzskaites par robeţu būs pieejams visiem projekta funkcionalitāte avota dokumentu. 
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Kontrole 

Vadības līdzekļi 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Jaunu atskaiti, lai 

identificētu iespējamos 

konfliktus darījumos 

Jaunu atskaiti, iespējamos konfliktus - krājumu un Virsgrāmatu, apstiprina vai 

darbības no krājumu vadība un Virsgrāmata match kreditoru, debitoru, raţošanas 

informācijas pārvaldība un krājumu parametru iestatījumus. Šo atskaiti var 

izmantot, lai apskatītu visas darbības, kas pārkāpj vienu vai vairākas kārtulas. 

Par katru pārkāpumu, tiek ieteikts koriģējošas darbības. 

Atskaites sistēmu, lai 

konfigurētu krājumu 

vērtība atskaites 

Atskaites, lai sekotu krājumu kustības vai saskaľot krājumu ar Virsgrāmatu tagad 

konfigurēt un saglabāts. 

Atskaites tiek veidotas jaunas atskaites sistēma, kas var izmantot, lai saglabātu 

unikālo atskaites konfigurācijas kopu. Pēc tam, kad ir izveidots pārskata 

konfigurāciju, atskaiti var palaist jebkurā laikā, bez papildu konfigurācijas.  

Ziľojumus var konfigurēt šādiem nolūkiem: 

 Iekšējais audits – pārskats rāda krājumu vērtība atbilstoši fiziskajam 

daudzumam, finanšu daudzuma un vērtības. 

 Ārējais audits – atskaite rāda krājuma vērtību daudzumu un vērtību, 

nav atšķirības starp fizisko un finansiālo vērtību. 

 Saskaľošana ar Virsgrāmatu – atskaite parāda pašreizējā DIS krājumos, 

ieskaitot resursu veidu materiālu, darbaspēka un netiešās izmaksas. 

 

Krājumu un noliktavas pārvaldība 

Noliktavas vadības funkcijām 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Atjauninātu krājumu 

pārvaldības lapas 

uzľēmuma portāla 

Esošās noliktavas lapas Web vietas Uzľēmuma portāls ir pārveidotas ar jaunu 

izskatu un noskaľu, kas izlīdzina ar jaunajiem līdzekļiem Microsoft Dynamics AX 

klienta, tai skaitā rīcības rūtis, preview rūtis un FactBoxes. Turpmākajās lappusēs 

ir atjaunināts: 

 EPInventOnhand 

 EPInventOnhandInfo 

 EPInventTableInfo 

 EPInventTableList 

Kvalitātes pārvaldības 

uzlabojumi 

Kvalitātes vadība ir uzlaboti šādi: 

 Atjauninājumus var bloķēt tagad rīkojums, kamēr iet cauri kvalitātes 

pārbaudi saistītos vienumus.  

 Kvalitātes pārbaudes procesu var sākt automātiski reģistrējot krājumiem 

noliktavā.  

Augstāka līmeľa diferenciāciju var piemērot precēm iet cauri kvalitātes pārbaudi. 

Tādēļ atsevišķu partiju preces un priekšmetus ar citu dimensiju kombinācijas var 

pārbaudīt atsevišķi. 
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Noliktavas vadības funkcijām 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Apstrādes produktiem, 

kas nav uzkrāti ierašanās 

Pat tad, ja unstocked produkti nav uzskaitīti krājumi, saľemšana var uzskaitīti un 

pārstrādātu ierašanos pārskatu formā un reģistrēta reģistrācijas formā. 

Ienākošo pasūtījumu izveidi krājumiem, kas uzkrāti identificē, izmatojot InventTrans 

darījumiem, bet produktiem, kas nav uzkrāti neveido InventTrans darbības un viľi 

nevar izsekot krājumu. Pasūtīto daudzumu produktu, kas nav uzkrāti identificē 

signāla saľemšanai paredzamo saľemšanas kārtību. Ārzemju pasūtījuma aptver 

gan uzkrāti krājumi, kas ir pasūtījuma statuss noliktavas darbības gan rīkojumus 

attiecībā uz produktiem, kas nav uzkrāti.  

Arī ir ieviestas šādas izmaiľas: 

 Starpuzľēmumu tirdzniecības produktus, kas nav saľemts atbalsts 

 Pirkšanas un pārdošanas atbalstu atgrieţ no produktiem, kuri nav ievietoti 

 Atskaitēs pareizi rīkoties ar pasūtījuma rindas bez atsauces uz produktu 

atjauninājumu 

Sīkāka informācija par izmaiľām, kas veiktas InventTrans tabula atrodama Baltajā 

grāmatā ar nosaukumu Īstenošanas InventTrans Refactoring par Microsoft 

Dynamics AX lietojumprogrammu 2012. 

KVS krājumu pārvaldības 

uzlabojumi 

Krājuma pamatā esošo kvalitātes vadības funkciju aspekti ir uzlabots.  

Ar esošo kvalitātes pārvaldības līdzekli, lietotāji var reģistrēt tikai datus un mērķis ir 

kvalitātes vadības procesu orientētas pieejas.  

 

Krājumu bloķēt 

 

krājumu bloķēt iespējo automātisko bloķēšanu noliktavas ienākošo kvalitātes 

vadības procesu un arī manuāli bloķēt of on-hand inventory.  

 

Kvalitātes pārbaudes jomā uzlabojumi 

 

operatori inspekcijas rajonā var saistīt ar esošo noliktavu izkārtojumu, tā, lai tie 

varētu identificēt vietu inventarizācijas kvalitātes vadības procesu.  

Stils, kā preču dimensijas 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 funkciju 

pakotnē no Web vietas) 

Šī iezīme papildina atbalstu papildu produktu aspektus stila. Iestatiet un lietojiet 

jaunu dimensiju tāpat, kā izmantojat esošu preču dimensijas: krāsu un lielumu. 

Pārvietojot vidējās krājuma 

novērtēšanas metodes 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 funkciju 

pakotnē no Web vietas) 

Mainīgais vidējais pastāvīgo izmaksu metodi, var atlasīt kā produktu krājumu 

novērtēšanas metode. Mainīgais vidējais novērtēšanas metode ļauj atpakaļejošu 

pirkšanas pasūtījumi un pārdošanas pasūtījumi, vērtēšanas raţotās produkcijas, 

negatīvus krājumus, proporcionāli lielo burtu lietošanas veida neatbilstības pēc 

preču rēķins ir iegrāmatots, un atjauninātu krājumu pašizmaksu darbība grāmatota. 

Krājumu slēgšanas un pārrēķina procesi neietver produktus novērtē mainīga vidējā 

aprēķinos to. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213131&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213131&clcid=0x409
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Noliktavas vadības funkcijām 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Krājumu tuvu veiktspējas 

uzlabojumus 

Krājumu tuvu un pārrēķināšanas pakešuzdevumus izpildi ir ievērojami uzlabojusies. 

Veiktspējas uzlabošanas pamatā ir pārmaiľas kā pakešuzdevumus izmantot partiju 

sistēmu Microsoft Dynamics AX: 

 Loģika, kas ir saistīta ar krājumu slēgšana partijas palīgi ir bijis jāpārstrādā 

un jaunu loģikas izmanto paralēli apstrādā no paketes ietvaros daudz 

efektīvāk nekā sākotnējā loģika. 

 Jauns parametrs ir ieviesusi, kas ļauj norādīt maksimālo skaitu krājumu, 

ko vienlaicīgi var apstrādāt krājumu slēgšana partijas palīgs.  

Izmaiľu rezultātā efektīvāku procesa gaitu, kas uzlabo veiktspēju un kas uzlabo 

izpratni un pārrēķina darbus un krājumu tuvu kārtējo pabeigtības posmu 

izsekojamības, kad tie tiek izpildīti tādā partijā.  

Ražošana 

Ražošanas līdzekļi 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Lietotāja interfeisa 

atjauninājumu un jaunu 

funkcionalitāti, raţošanas 

izpildes laiks un 

piedalīšanās iespējas 

Darbplūsmas darba ľēmēja reģistrācijas – jauna darbplūsma apstiprināšanas 

procesā izmanto darbinieku reģistrāciju apstiprināšanai. Darbplūsmas nosaka, 

kurš var apstiprināt reģistrāciju un vai automātiskās reģistrācijas apstiprinājums 

ir atļauta. Arī ir ieviesta jauna aprēķinu dzinēja aprēķināšanas laika 

reģistrācijām.  

 Iepriekšējā darbinieka formas ir novecojusi-darbinieku formu, kas tika 

izmantots iepriekšējās raţotnes kontrolē, ir novecojusi. Dati no šīs veidlapas 

ir tagad iekļauta cilvēkresursu darba formā.  

 Atjaunināto izmaksu dzinējs-apmaksas dzinējs ir pārveidota tā, ka laika 

reģistrācijām tiek publicēti katru dienu, izmantojot standarta izmaksu cena. 

Kad ir pabeigta raţošanas pasūtījumu vai projektu, reālo izmaksu cena tiek 

aprēķināta, ja vadītājam vai vadītājs izvēlas izmantot reālās pašizmaksas 

aprēķinu. Šī pieeja ļauj reālās izmaksas aprēķina beigās raţošanas 

pasūtījumu vai projektu, pamatojoties uz algas darbībām, kas ģenerētas 

nepārtraukti ar ilgumu, raţošanas pasūtījumam vai projektam. 

Raţošanas un pārdošanas 

grafiks 

Lietojiet piegādes grafika formu, lai skatītu apskatu pašreizējā pieprasījuma un 

piedāvājuma situāciju attiecībā uz produkta vai produktu saime. Formā piegādes 

grafiku, varat veikt šādas darbības: 

 Skatiet produkta piegādes informāciju, kas tiek filtrēts pēc atrašanās vietas, 

ģenerālplānu un laika periodā. 

 Pārraudzīt un analizēt situāciju piegādes. 

 Plānotais piegādes veikt izmaiľas. 

Jaunu skatu sastāvdaļu 

atrašanās vietas skatīt 

saraksta lappuses 

Krājumu un noliktavu pārvaldības lapa vietas skatu saraksts tiek lietota Windows 

prezentāciju pamata (WFP) Skatīt detaļas un prezentācijas slānī lapu saraksts ir 

mainīts. Izmaiľas ietver jaunus veidus, lai virzītos un iespēju atrast mezglus. 

Prognozes krājumiem par 

jebkura līmeľa produktu 

struktūrā 

Tagad var paredzēt ne tikai gala produktu līmenī, bet arī apakškrājums līmeľa 

vienumi. Šī elastība ļauj raţot apakškomplektācijas, pamatojoties uz prognozēm 

un gala produktam komplektu pamatojas uz klientu pasūtījumiem. Budţeta 

samazināšana notiek arī preču atbilstošā līmenī. 
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Ražošanas līdzekļi 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Raţotnes kontroles moduļa 

ir sadalīta divus jaunus 

līdzekļu kopas 

Moduļa Raţotnes kontrole (SFC) ir ievērojami mainījusies Microsoft 

Dynamics AX 2012. gadā. Tā vairs sauc raţotnes kontrolē, un ir sadalīts 

šādām iezīme jomās: 

 Laiku un apmeklējumu - laika un piedalīšanās iespējas ietver visu 

iepriekšējo SFC funkcionalitāti reģistrēšanai, darba laiku, piemēram, 

ierašanās un aiziešanas un netiešo aktivitāšu reģistrācijas un apmeklējuma 

reģistrācija, piemēram kavējumu reģistrāciju. Laiku un apmeklējumu ir 

iekļauti līdzekļi, ģenerēt algu sistēmu var izmantot, lai aprēķinātu apmaksas 

strādājošo algu informāciju. Šie līdzekļi ir pieejami izvēlnē cilvēkresursus. 

 Raţošanas izpildei - darbiniekiem izveidot un pārsūtīt laika reģistrācijas 

noteiktus raţošanas uzdevumus un projektus, izmantojot darbu saraksta 

reģistrācijas formā. Reģistrācijas funkcijas laika, krājumu patēriľu un 

projektiem ir pieejamas no raţošanas informācijas pārvaldības un projektu 

vadības un grāmatvedības izvēlnes. 

Laiku un apmeklējumu un raţošanas izpildes līdzekļus var izmantot atsevišķi. Tomēr, 

izmantojot gan kopas īpašības nodrošina pilnu funkcionalitāti iepriekšējās SFC 

moduli, level 3, ietverot daţādus paplašinājumus un atjauninājumus Microsoft 

Dynamics AX 2012.  

Reģistrācijas formā raţošanas izpildi izkārtojums ir atjaunināta, un to var izmantot 

arī, lai veiktu šādas darbības: 

 Apskatiet ţurnālā un ikdienas atlikumu.  

 Skatīt pielikumus, kas saistīti ar darbu vai darbību. 

 Apskatīt un izdrukāt pašreizējo darbību. 

Izmantošanas perioda 

veidni, kuru vēlaties definēt 

grafiki 

Var iestatīt filtrus un parāda datus lietotāja definēts laika spaiľos jaunā perioda 

veidni. Veidni var sniegt struktūru ar lielu apjomu datu, piemēram, pārdošanas 

pasūtījumos un budţeta plānus, grupējot datus šajā laika posmā. Perioda veidne 

ir ieviests, lai parādītu vispārējās plānošanas prasības. Veidni var izmantot arī, lai 

izveidotu jebkura tipa grafika, piemēram, raţošanas, pirkšanas, pārdošanas un 

galīgā montāţa grafiku. 

Krājumu daudzumu 

krājumu nozvejas svars tiek 

aprēķināts automātiski 

Krājumu nozvejas svara daudzums noliktavā vairs nav norādīts vai mainīta rēķinu 

izrakstīšanas brīdī. Daudzums tiek aprēķināts tagad nozvejas svara daudzums, ko 

lietotājs ir ievadījis un svaru, kas reģistrēts uz krājumu darbībām. 

Noteiktu formulu, un veikt 

partijas līdzsvarošanas 

potences preču raţošanā 

izmantoto 

Var izmantot potences vadības noteiktu objektu, kam īpašu aktīvo sastāvdaļu 

koncentrācija, koriģējiet daudzumu materiālu, kas ir nepieciešami krājuma 

raţošanai, aprēķināt naudas summa, ko maksā piegādātājam preces un izvēlieties 

sastāvdaļas tipa formulu rindā. 

Konfigurētu krājumu 

glabāšanas laiku un partijas 

atribūtus mantot no 

starpposma gatavās 

produkcijas krājumi 

Jūs varat konfigurēt objektu, lai atjauninātu tās partijas atribūtus un glabāšanas 

laiku informāciju no sastāvdaļu formula, ko izmanto, lai raţotu krājumu. Glabāšanas 

laiks mantojuma var izmantot, lai definētu elementus, lai krājumu partijas ar agrāko 

derīguma datumiem atjaunināts vai pārmantota produkta īpašību pabeigtajiem 

krājumiem. Partijas atribūtus, noteikt atribūtus, gan pabeigtiem krājumiem un to 

sastāvdaļas un izvēlēties, kuras sastāvdaļas iet gar to īpašības vai atribūta vērtības 

pabeigtajiem krājumiem. Varat arī izvēlēties ir līdzprodukti, papildināta ar šo pašu 

derīguma termiľu un partijas atribūtus. 
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Ražošanas līdzekļi 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Atribūts balstītu cenu 

formulas potences krājuma 

izveide 

Jūs varat izveidot partijas atribūts balstītu cenu potences vienuma formula. Var 

definēt noteiktus vienumus, kuriem var izrakstīt rēķinus, pamatojoties uz saľemto 

materiālu faktisko iedarbību. 

Pievienot partijas atribūts 

faktisko vērtību, lai 

reģistrētu krājumu partijas 

Pirkšanas pasūtījumu reģistrētu krājumu partijas var pievienot atribūtu bāze 

krājumu partijas faktiskā vērtība. 

Izveidot sērijas raţošanai Produkta secību var izmantot, lai definētu vienas vai vairāku sēriju piešķirt daţādas 

preces. Produkta secības nodrošina kārtošanai raţošanai nepieciešamo secību, lai 

pārejas laikā automātiski samazina raţošanas metodi. 

 

Lean manufacturing 

Liesās ražošanas līdzekļi 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Jaunināšanu no Microsoft 

Dynamics AX 2009 liesās 

raţošanas 

Microsoft Dynamics AX 2012 liesās raţošanas struktūrā būtiski ir mainījusies no 

liesās raţošanas Microsoft Dynamics AX 2009 un iepriekšējās versijās. Kods ir jauns, 

tāpēc nav nekādas kodu jaunināšanas uzdevumu. Ja jums ir vecāka versija liesās 

raţošanas, var migrēt jūsu pašreizējās versijas datu jaunināšanas laikā. Tomēr ir 

jāveic vairākas pirmsjaunināšanas uzdevumus. Tie ir šādi: 

 Izveidot jaunu liesās raţošanas iestatījuma datiem. Uzstādīšanas dati ietver 

raţošanas plūsmas un darbības, kuras tiek izmantotas, lai izveidotu 

kanbans un kanban noteikumus. 

 Kartēt pašreizējo versiju datu jaunu uzstādījumu datus, tā, ka to var 

pārvērst jaunināšanas laikā. 

Izmantot raţošanas 

plūsmas un darbības modeli 

liesās raţošanas pamats 

 Noteikt sava uzľēmuma pamata biznesa procesus un produktu saimes, 

un tos kartē kā raţošanas plūsmas. 

 Aprakstiet katras raţošanas plūsmas kā secīgas darbības. Pārvietošanas 

darbību nosaka materiāla apriti. Pievienotās vērtības operāciju, kas ir 

piemēroti precei, kas nosaka procesu darbību. 

 Kā resursu grupu, ko var darbināt procesu darbības iestatīt šūnu darbu. 

 Iestatīt raţošanas plūsmas modeļus, lai noteiktu jaudas iestatījumus katrai 

šūnai strādāt. 

Plašāku informāciju par raţošanas plūsmas var atrast nosaukumu whitepaper 

Lean Manufacturing: raţošanas plūsmas un darbības. 

Īstenot, izmantojot kanbans 

signālu pieprasījuma 

prasības liesās 

papildināšanas sistēma 

Plānu, izsekot un raţošanas un papildināšanas darbības, kas pamatojas uz pull 

signālus, var izmantot kanbans. Kanban sistēmas izveide, kas kanban noteikumus, 

kas reglamentē veidojot kanban prasība, kas tiek papildināta un kā tiek izpildīts 

papildināšanas. Kanban veidojot vienu vai vairākus kanban darbi tiek ģenerēti, 

kanban plūsmas darbībām, kas definēti kanban likuma pamatā. Kanban darbi tiek 

plānoti piešķirtās darba šūnas, pamatojoties uz raţošanas plūsmas modeli. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213164&clcid=0x409
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Liesās ražošanas līdzekļi 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Iestatīt kanban noteikumus 

īstenot daţādas 

papildināšanas stratēģiju 

 Iestatītu noteiktu daudzumu kanban noteikumus papildināt materiālu 

apstrādes vienības, kas tiek patērēti krājumi. 

 Iestatiet plānoto kanban noteikumus papildināt prasības, kuras ģenerē 

vispārējā (grafika) plānošanā. 

 Iestatiet notikuma kanban noteikumus papildināt ar prasībām, kas tiek 

iegūti no pārdošanas pasūtījumu rindas, raţošanas IMS rindas, kanban 

līnijas un minimālo krājumu iestatījumu. 

Plāna kanban daudzumu 

mērķa inventāra 

papildināšanai 

Ja izmantojat noteiktu daudzumu kanbans, var aprēķināt kanban daudzumus, kas ir 

balstīta uz produkta pieprasījuma noteiktā laika periodā. Kanban daudzuma aprēķinā 

var ľemt vērā prognozēto pieprasījumu, pieprasījumu no atvērtajiem pasūtījumiem, 

vēsturisku pieprasījuma un drošības rezerves prasības. 

Izmantot skatu, plānot un 

vadīt kanban darbus, kas 

ir plānots darbs šūnu 

Kanban dēļi 

 Kanban kuģa pārvietošanas darbiem – sniedz pārskatu par pašreizējo 

pārvietošanas darbus. Var veikt uzdevumus, piemēram, atjaunināšanu 

un reģistrēt izdošanas sarakstu, un sākas un pārvietošanas darbus pabeigt. 

 Kanban kuģa apstrādes darbiem – sniedz pārskatu par pašreizējo situāciju 

raţošanas darbu šūnas. Informācija ir sagrupēti un parādīt cilni, lai 

atbalstītu raţošanu saistītas daţādas lomas un to galvenie uzdevumi, 

piemēram, gaidāmo darbu plānošana, sagatavot izdošanas sarakstus, 

pārrauga kanban līmeni lielveikalos un reģistrējot kanban darba statusu. 

 Kanban grafiku dēli – sniedz apskatu par kanban darbus, kas ir plānots 

darbs šūnas. Kanban darbu un statusu tiek parādīti plānošanas periodos, 

kas definēti formā raţošanas plūsmas modeli. Jauda procentos plānošanas 

periodā arī parādīts, tā, lai varētu pārraudzīt plānoto slodzi. Jūs varētu veikt 

uzdevumus kā kanban darba statusa maiľu un pārplānošanu kanban 

darbus uz daţādiem plānošanas periodiem. 

Integrēt kanban sistēmas 

Microsoft Dynamics AX 

krājumu darbības procesus 

 Drukāt kanban kartes, cirkulē kartes un izdošanas sarakstu, lai atbalstītu 

kanbans. Šie dokumenti tiek izmantoti, lai pārstāvētu, izsekot un reģistrēt 

kanban darbus, noliktavu un raţošanas grīdas. Var iestatīt parametrus 

kanban noteikumos šos dokumentus drukāšanai. 

 Papildināt materiālu, kas tiek lietots, lai izpildītu kanban darba prasībām. 

Izdošanas darbībām atbalstu kanban procesā darbiem un darbiem kanban 

nodošana pilnībā integrēta ar esošu Microsoft Dynamics AX krājumu 

darbības procesus. Turklāt var izmantot svītrkodu skenēšana reģistrēt 

izdošanas un pārsūtītu krājuma darbību. 

 Izmantot solījumu (CTP) līdzeklis spēj iegūt informāciju par precīzu kuģa 

dienas, ja ievadāt pārdošanas pasūtījumu. Reģistrējot pārdošanas 

pasūtījuma rindu, nosūtīšanas datumu aprēķina, pamatojoties uz 

pieejamība produktiem, materiāliem un resursiem, kas vajadzīgi, 

lai izpildītu konkrētu klientu pieprasījumu. 
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Liesās ražošanas līdzekļi 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Liesās raţošanas 

atbalsta iegādi un rēķinu 

izrakstīšanas procesu 

attiecībā uz pakalpojumiem, 

kas saistīti ar raţošanas 

plūsmas darbībām, kas ir 

noslēgti apakšlīgumi 

Var uzstādīt raţošanas plūsmas darbībām, kas tiek slēgts apakšlīgums, pirkuma 

līguma rindas un pakalpojumu piešķiršana apakšuzľēmuma līguma darbību un 

izveidot periodisku pirkšanas pasūtījumiem un saľem konsultācijas atbalstam 

iegādi un rēķinu izrakstīšanas pakalpojumus. 

Updated līdzekļus liesās 

raţošana 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Tukša otrā kanbans 

 

Vienības, kas tiek piešķirta kanban no statusu var atsaukt, tukšs, lai saņemts. Tas 

var būt vajadzīgs, ja lietotājs reģistrē kļūdaini statusu kā tukšs. Atsaucot statusu no 

vienības, piemēro šādus nosacījumus: 

 Vienības statuss tiek mainīts no tukšs, lai saņemts. 

 Patēriľa kanban lielveikalos darbības tiek atceltas. 

 Lai kanbans izveidotos noteikta daudzuma kanban kārtulas, var tikt dzēsts 

nederīgs kanban, kas tika radīts. 

 Ja cirkulācijas kartes tiek izmantotas, ir atjaunots savienojums starp 

kanban un kanban kartes.  

Ausma materiāls par jebkuru darbību, kas 

 

Raţošanas plūsmām, kas sastāv no vairākām procesu darbības, var piešķirt jebkuru 

darbību noteiktu krājumu un preču dimensijas izdošanas darbību. Tas attiecas arī uz 

darbībām, kas patērē pusfabrikātu izstrādājumiem. Veidojot kanbans, Kanban kuģa 

apstrādes darbiem rāda izdošanas rindas katram darbam un materiālu patēriľš ir 

reģistrēts pret attiecīgo darbu. Materiālu skalo uz priekšu tiek reģistrēts, ir gatava 

darbam. Materiālu skalo atpakaļ tiek reģistrēts, kad darbs ir pabeigts. 

 

Šī funkcija maina tā, ka izdošanas rindas kanbans, kas aptver vairākas darbības 

gaitā tiek saglabāti datu bāzē. Microsoft Dynamics AX 2012 kanbans izdošanas 

rindas ir saistītas ar pirmā darbības, neskatoties uz to, norakstīšanas princips 

(izejmateriālu specifikāciju) IMS rindā ietvertās preces. Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2, izdošanas rindas, kas ir pabeigt skalošanas 

princips tiek saistītas ar kanban pēdējās aktivitātes pēc noklusējuma. 

 

Migrācijas skriptu atjaunina aktīvā kanbans, ka ir vairākas darbības, lai jauno 

modeli. 
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Plānošana 

Līdzekļu plānošana 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Jaunu operāciju resursu 

modeli attiecībā uz operāciju 

plānošanu un darba centra 

iespējas pārvaldīt 

Veidā, ka resursi tiek grupēti jaudas vadības nolūkā ir atdalīta no resursu prasības 

norādītas raţošanas darbības veids. 

Šo atdalīšanu nodrošina resursus izmanto vairākās vietās, un tas novērš 

nepieciešamību noteikt resursus vairākas reizes, atkarībā no tā, kā tie tiek 

izmantoti vai tos izmanto. Turklāt resursu iespējas, kas atvieglo manuālo 

plānošanu un izľēmumu apstrādes var apskatīt pieejamo noslodzi.  

Rezultātā, Microsoft Dynamics AX 2009 raţošanas "darbu centrs" jēdziens ir bijis 

jādefinē no jauna un tagad sauc par "resurss". 

Jo tagad ir atsevišķi no tā raţošanas prasības norādītas raţošanas jaudas 

pārvaldības, varat veikt šādas darbības: 

 Izmantot vienu un to pašu ierīču vairākās vietās. Piemēram, var pārvietot 

iekārtu un operatoriem daţādās raţošanas vietās, vajadzības, tādējādi 

koplietošanas vietnēs raţošanas iekārtas un raţošanas uzľēmumiem. 

 Vieglāk operācijas pārplānošana un atrast piemērotu Nomaiľa resursi, 

kas varētu veikt nepieciešamās operācijas, tādējādi samazinot raţošanas 

aizkavēšanos. 

 Iespēju definēt operācijas resursa (agrāk pazīstama kā resurss) un 

saskaľot prasības operāciju ar iespēju jebkurā noteiktā resursā, tādējādi 

veicinot pieejamo raţošanas resursi identifikators. 

Sīkāku informāciju par resursa operāciju modeli var atrast uz Baltajā grāmatā ar 

nosaukumu īstenošanas operācijas resursu modeļa lietojumprogrammu Microsoft 

Dynamics AX 2012. 

Resursu darbības modelis: 

raţošanas jaudu plānošana 

Microsoft Dynamics AX 2009. gadā varētu izmantot uzdevumu grupas varētu 

norādīt alternatīvos resursus, taču tikai tādā gadījumā, ja, izmantojot darbu 

plānošanu. Microsoft Dynamics AX 2012, resursu var sadalīt darbus un darbības 

salāgojot līdzekļu iespējas. 

Microsoft Dynamics AX 2012, alternatīvus resursus ar tādas pašas iespējas ir 

jāľem vērā. Tas attiecas, neatkarīgi no tā, vai jūs vadāt darbu plānošanu vai 

operāciju plānošana. Atlases procesā ir tas pats, un sastāv no atbilstības prasības 

operāciju ar resursu iespējām. Citi ierobeţojumi, piemēram, atrašanās vietu, 

resursa darba laika un resursu veidu, arī uzskata par raţošanu plānojot. 

Tā rezultātā uzdevumu grupas ir novecojušas Microsoft Dynamics AX 2012. gadā 

un tiek noľemtas. 

Sīkāku informāciju par resursa operāciju modeli var atrast uz Baltajā grāmatā ar 

nosaukumu īstenošanas operācijas resursu modeļa lietojumprogrammu Microsoft 

Dynamics AX 2012. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213134&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213134&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213134&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213134&clcid=0x409
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Preču informācijas pārvaldība 

Produkta informācijas pārvaldības līdzekļus 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Krājumu konfigurēšanas 

Application Programming 

Interface 

Lietojumprogrammu programmēšanas interfeisu (API) ir pieejama, lai palīdzētu 

esošajiem klientiem, kuri izmanto preču konfiguratora migrēt viľu esošo preču 

veidotāja modeļu konfigurācijas jauniem preču modeļiem. API sniegs arī līdzeklis, 

lai izstrādātājiem piedāvāt jaunu produktu konfigurācijas modeļa funkcionalitāti. 

Krājumu konfigurēšana Jauna produkta konfigurācijas funkcionalitātes 

Produkta configurator ir ierobeţojums balstās produkta konfigurācijas rīks, kas 

paaugstina produkta Microsoft Solver Foundation. Produkta konfigurēšanas rīku 

var izmantot, lai izveidotu un uzturētu preču modeļos un atkārtotai izmantošanai 

preču modeļos, komponentu un atribūtiem. Produkta configurator var arī 

izmantot, lai konfigurētu krājumu pārdošanas pasūtījumā un konfigurācijas 

veidľu izmantošana, lai sagatavotu bieţāk izmantot konfigurācijas atlase. 

Produkta konfigurēšanas rīku un uzņēmuma portālu 

Produkta konfigurēšanas rīks var piekļūt, izmantojot Web vietu uzľēmuma 

portāls, un jūs varat konfigurēt ierobeţojums balstās produkta konfigurācijas 

modeļus, kā arī pārveidot esošās konfigurācijas, izmantojot Web vietu uzľēmuma 

portāls. 

Konfigurācijas produkta 

konfigurēšanas rīku forma 

ir vieglāk paplašināmas 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Lai uzlabotu extendability, konfigurēt rindu forma, kas tiek izmantots produkta 

konfigurētāju, jaunu veidlapu, kas balstīta uz X + +, konfigurācijas sesijas laikā 

tagad ir pieejams kā noklusēto konfigurāciju formā. Uzľēmumi tagad var 

izvēlēties, vai viľi vēlas izmantot konfigurācijas veidlapu, kuras pamatā ir 

Windows prezentāciju pamata, vai vienu, kas pamatojas uz X + +. 

Uzlabojumi, lai 

plānošanas rīki 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Tagad varat apskatīt attiecības starp pasākumiem attiecībā uz plānotajiem 

pasūtījumiem. Jūs varat arī apskatīt attiecības ar pasūtījumiem, kas jau ir 

apstiprināti. Tas atvieglo pasūtījumu prioritāti un koncentrēties uz automātiskās 

apstiprināšanas atvasinātās vajadzības. 

 

Līdzekļi tiek ieviesta parametru plānošanai, lai būtu vieglāk saprast, kā parametru 

iestatījumi ietekmē datu sistēmā Microsoft Dynamics AX iestatīšanas. Palaiţot 

sprādzienu, varat tagad ieslēgt ţurnāla ieraksta kā vispārējās plānošanas prasības 

tiek veidotas noteiktā secībā. Tas ļauj vieglāk noteikt, kāpēc pasūtījums tiek 

ģenerēts, noteiktā veidā. Var izpildīt vispārējās plānošanas atkal simulācijas 

plānā, tādējādi tiek ietekmēta dinamisko plānu, nedz statisko plānu. 
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Produkta informācijas pārvaldības līdzekļus 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Uzlabojumus raţošanas 

informāciju, apstiprināšanas 

un aprēķina darbinieka 

reģistrāciju projekcijas 

darbavietu un darbinieku 

kavējumu apskatu 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Laukiem un vadīklām ir pievienoti darbu saraksta rediģēšana formu, lai 

sniegtu labāku pārskatu par raţošanas informāciju iesaistīti raţošanas pasūtījumu 

raţotnes uzraudzības. Papildinājumi ietver darba prioritātes, mainīt resurss, kas 

ir piesaistīts atlasītajam darbam, pievienot pielikumus, un apskatīt informāciju 

par materiāliem un maršrutu tieši no uzlabota spēja darbu saraksta 

rediģēšana form. 

 

Uzlabojumi ir veikti arī līdzekļu apstiprināšanai un par raţošanas darbiem un nav 

darbinieka reģistrāciju aprēķināšanu. Jauns nedēļas lai apstiprinātāju, apskatīt 

un pārvaldīt reģistrāciju atsevišķu darba ľēmēju pilnu darba nedēļu pievienot 

skatu. 

Uzlabotas modelēšanas 

iespējas produkta 

configurator 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Preču modeļa konfigurācijas var iestatīt tā, ka sistēma automātiski atkārtoti 

konfigurācija, kad lietotājs veic atlases, kas atbilst kritērijiem attiecībā uz to 

otrreizēju izmantošanu. Nosakot kritērijus, kas noteiktu, vai sistēma tiks atkārtoti 

izmantot konfigurācijas sākas ar norādot komponents ir atkārtoti un pēc tam 

atlasot atribūtus, konfigurācijas sesijas laikā jāatbilst lietotāja atlases. Kad 

lietotājs konfigurēšanas sesija ir pabeigta, sistēma meklē atbilstošo konfigurāciju. 

Ja sistēma atrod konfigurāciju, kas atbilst šiem kritērijiem, tā atkārtoti izmanto 

konfigurācijas ID un MK un maršrutu. 

Tagad var norādīt, ka apzīmētājs ir tikai lasāma, lietotājs ir konfigurējot produkts. 

Šis jaunais atribūtu modifikators ir ievietota slēpt un obligāti modifikatorus, 

FastTab atribūti. 

, Sakārtojot laukus tabulā ierobeţojums komponenta rekvizīti papildus 

komponents pats par sevi, izmantojot atribūtus lietotājs tagad var izmantot 

atribūtus no komponenta apakškomponenti. 

Atribūtu standartvērtības tagad uzskata par ir tādas pašas klases kā atribūtu 

vērtībām, kas atlasītas lietotāja konfigurāciju. Tādējādi pretrunā viena ar otru, 

vai ierobeţojums, kam viens vai vairāki noklusējuma vērtības dos kļūdas, kad 

konfigurācija ir pārbaudīti vai izpildīts. Šīs sekas ir tādas, ka tas varētu būt 

jāpārskata atribūtu noklusētās vērtības preču modeļu konfigurācijas. 
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Tirdzniecības un avota 

Tirdzniecības un avotu līdzekļiem 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Nodalīt pasūtījumu 

pārvaldība no krājumu 

vadības 

Cieša integrācija starp pasūtījumu apstrādi un krājumu apakšsistēmu Microsoft 

Dynamics AX 2009 sāpju punkts ir adresēts. Kamēr šī integrācija ir piemērots 

uzľēmumiem ar daudziem darbību tipus, kas dabiski ietver krājumu un izmaksu, 

tas nav piemērots organizācijām, kur noliktavas nedrīkst izmantot visu ienākošo 

savienojumu saľemšanai. Tas ir arī mazāk būtiski profesionālo pakalpojumu 

organizācijām, kur ārzemju pakalpojumu vai piegāţu neietver noliktavas vispār. 

Iegādei, pašreizējo, pateicoties ciešai integrācijai ar noliktavas apakšsistēmas 

kļūst elastīga, ieviešot: 

 Spēja nodrošināt, ka pirkšanas pasūtījuma rindas pakalpojumu veidu 

produktiem, nevar izveidot krājumu darbības, un ka finanšu grāmatās 

vai inventarizācijas netiek atjaunināti laikā saľemšanas un rēķina 

atjauninājumi.  

 Spējas, lai nodrošinātu, ka vajadzības gadījumā pirkuma pasūtījuma 

rindas krājuma tipa produkti nerada krājumu darbības. Tas parasti ir 

netiešās materiālu izdevumus tieši scenārijs. 

 Iespēja iegādāties preces, kas nav definēts tabulā Prece — būtībā 

"brīvā teksta" pasūtījuma. 

 Kategorijā attiecību pirkšanas pasūtījuma rindās, lai reglamentētu 

grāmatošanas metoţu un statistikas ieviešana. 

Attiecībā uz pārdošanu, pašreizējo, pateicoties ciešai integrācijai ar noliktavas 

apakšsistēmas kļūst elastīga, ieviešot: 

 Spējas, lai nodrošinātu to, ka pārdošanas pasūtījums un pārdošanas 

piedāvājuma rindu pakalpojumu veidu produktiem, nevar izveidot 

krājumu darbības.  

 Spējas, lai nodrošinātu to, ka, ja nepieciešams, pārdošanas pasūtījums 

un pārdošanas piedāvājuma rindas vienumu tipa produktu krājumu 

darbības netiek veidotas. Tas parasti būs scenārijā izmantots 

pamatlīdzekļa pārdošanas.  

 Iespēju pārdot preces nav definēts tabulā Prece — būtībā "brīvā teksta" 

pasūtījuma. 

Kategorijas attiecības, pārdošanas pasūtījums un pārdošanas piedāvājuma rindu 

grāmatošanas metoţu un statistikas ieviešana. 

Uzkrāti krājuma politikas Ir ieviesta jauna metode, lai iestatītu uzkrāti krājuma politikas elementam. 

Krājuma politika nosaka Stocked krājumu modeļa grupu atribūtu. Tagad varat 

pārvērst esošo vai modernizētas pakalpojumu produktu izmantot "netiek uzkrāti" 

noliktavas politika. Mainīt krājuma politikas procesu var palaist vienu vai vairākus 

pakalpojumu produktiem ir viena vai vairākas juridiskās personas, un var izpildīt 

vairākas reizes par daţādiem produktiem. Jūs varat palaist pārvēršanas tūlīt pēc 

jaunināšanas uz Microsoft Dynamics AX 2012, vai jebkurā laikā pēc jaunināšanas. 
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Tirdzniecības un avotu līdzekļiem 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Labojumus preču 

saľemšanas (iepriekš 

iepirkuma pavadzīmes) 

Pieejas novēršanai vai atpakaļgaitas produktu saľemšanas agrākajās Microsoft 

Dynamics AX bija vairāki jautājumi. Tas prasa lietotājam pēc jaunu, negatīvo 

preču saľemšanas ar jaunu preču saľemšanas pavadzīmes numurs, un to 

patvaļīgi izvēlēties kādu no iegrāmatoto preču saľemšanas anulēšanai. 

Jaunu, speciālu procesu tiek ieviests pirkuma kvīti labojumus, kas ļauj jums labot 

vai daļēji vai pilnīgi atcelt īpašos, iegrāmatoto preču saľemšanas. Labot vai 

atsaukt preču saľemšanu, preču saľemšanas neievieš jaunus preču saľemšanas 

pavadzīmes numurs, bet drīzāk ievieš jaunu versiju par produktu saľemšanu. 

Pārdošanas un pirkšanas 

līguma pārskats 

Apstiprinot pārdošanas vai iepirkuma līgumu, varat izdrukāt apstiprinājumu un 

nosūtīt tā kopiju uz debitoru vai kreditoru. Var skatīt vai drukāt jebkuru versiju 

pārdošanas vai pirkšanas līgumu formā apstiprinājumu vēsturi. Jūs arī drukātu 

statusa pārskatu, kas sniedz informāciju par pārdošanas izpildes vai pirkuma 

līgumu. 

Preču saľemšanas 

apstiprinājums 

Produktu prasītājs var apstiprināt produkta saľemšanas. Tas ir īpaši noderīgi 

organizācijām, kur darbinieki veic apjomīgus netiešās materiālu iepirkumu. 

Līdzeklis piedāvā vienkāršu lietotāja interfeisu, kas Web vietā uzľēmuma portāls. 

Lietotāja interfeiss ļauj lietotājam veikt šādus uzdevumus: 

 Apstiprina pilnīgu un daļēju pieprasīto līdzekļu saľemšanu. 

 Noraidīt pilnībā vai daļēji ar iespēju pievienot komentārus, izskaidrot 

saľemšanas atteikuma pieprasīto produktu daudzumu. 

 Mainīt piegādes datumu uz atlasīto rindu vienumiem. 

 Izveidotu pamatlīdzekļu ierakstus, kas attiecas uz apstiprinājumu par 

preču saľemšanas darbības. 

Šis līdzeklis sniedz arī šāda veida paziľojumu darbplūsmas: 

 Paziľo pieprasītājam jāmaksā, lai iegūtu produktus. 

 Prasītājs paziľo, ka rēķins tiek pārdodas prasītās preces ir reģistrēts, bet 

tam apstiprinājumu no produkta saľemšanas darbība nav vēl veikta. 

 Paziľo par noteiktu klienta lietotāja posteľus noraidīts, produktu 

pieprasītājam. 

 Paziľo par noteiktu klienta lietotāju, kas apstiprinājumu no produkta 

saľemšanas darbību, veic kravu, prasītājs nav izdevies. 

Rindiľu numuru pirkšanas 

pasūtījumiem 

Rindas numurs ir ieviesta pirkuma pasūtījuma veidlapā. Jaunas rindas numurs 

galvenais mērķis ir: 

 Noteikt pirkšanas pasūtījumu rindu vienumi. 

 Pirkšanas pasūtījuma rindas kārtot pēc rindas numurs. 

Kad izveidota pasūtījuma rinda, rindas numurs tiek piešķirts rindā ar pieaugumu, 

kas ir noteikts globālo parametru. Lietotājs var mainīt piešķirto numuru manuāli, 

ja nepieciešams. 

Šis līdzeklis sniedz arī renumbering funkciju nodod rindiľu numuri saskaľā ar 

vispārēji noteikts palielinājums pirkšanas pasūtījuma rindām. 
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Tirdzniecības un avotu līdzekļiem 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Tirdzniecības līguma 

papildinājumi 

Izveide un uzturēšana, tirdzniecības nolīgumi ir pārcelts uz ţurnālu labāku kontroli, 

izmantojamību un pārredzamību. Microsoft Dynamics AX tagad atbalsta vienu 

skatu, kas ietver visas tirdzniecības līgumus attiecībā uz konkrētiem krājumiem, 

debitoriem un kreditoriem. Tā atbalsta arī atsevišķas funkcijas, izveidojot vai 

saglabājot tirdzniecības līgumus un apstiprināšanu, bez taras atjaunināšanas 

un kontrolē datuma tipu tirdzniecības līgumos.  

Iepriekšējās versijas Microsoft Dynamics AX, izmaiľas pasūtījuma vai pasūtījuma 

rindai netieši izraisīt tirdzniecības līgumiem jābūt pastāvīgai, lai varētu pārrakstīt 

vērtības, kas bija ievadīti manuāli vai ievadīts ar ārēju avotu. Ārējiem avotiem 

iekļaut pārdošanas piedāvājumu, projekta piedāvājumu, pirkuma pieprasījumus, 

pieprasa par piedāvājumiem, pirkšanas vai pārdošanas līgumus, projekti, AIF vai 

Web vietas Uzľēmuma portāls. Tagad, konfigurācijas iestatījumus var novērst 

neparedzētas pārvērtēt tirdzniecības līgumus.  

Ir ieviests arī gudri noapaļošanas jēdziens. Smart noapaļošanu ir tāda veida 

psiholoģisko cenu vai cenu beigu pamatā mārketinga teorija, ka cenas ir 

psiholoģiskā ietekme uz cilvēku. Tas attiecas uz cenu, kas izteikta kā nepāra cenu, 

kas ir nedaudz mazāk nekā kārtas numuru, piemēram, USD 19,99. Smart 

noapaļošanu var piemērot pēc tam, kad lielāko daļu izvietojumu tirdzniecības 

līgumus, vai to var lietot automātiski pēc vienības cena ir aprēķināta, pamatojoties 

uz vispārīgo valūtas maiľas kursu. Datuma tipa vadīkla ļauj tirdzniecības nolīgumi 

jānovērtē, pamatojas ne tikai ieraksta datumu, bet arī pieprasīto datumu. 

Piegādes grafiks Lietotājs varat sadalīt pasūtījuma rindas vairākām piegādēm, saglabājot cenu un 

citu pasūtījuma nosacījumi no sākotnējās pasūtījuma rindas. 

Funkcija tiek īstenota šādos dokumentos: 

 Pārdošanas piedāvājums 

 pārdošanas pasūtījums 

 Pirkuma pasūtījums 

Piegādes grafiku ievieš šādus līdzekļus: 

 Vienkāršs interfeiss un neuzturot piegādes grafika rindas 

 Visiem galvenajiem procesiem iespējota barojošos cauruļvadus 

 Spējas, lai piešķirtu maksājumus barojošos cauruļvadus 

 Spēja ignorēt noklusējuma cenas un nosacījumus par piegādes līnijas 
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Tirdzniecības un avotu līdzekļiem 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Uzlabota pirkuma līguma 

funkcionalitāte 

Sega pirkšanas pasūtījumu funkcionalitāti ir pārveidota un pārdēvēt "pirkuma 

līgums". Tā kā pirkšanas pasūtījumu iepriekš tika apstrādāti formā Pirkšanas 

pasūtījuma detaļas, pirkuma līgumi tagad ir savas vienkāršotā veidā. Izmaiľas 

iekļauj šādu tekstu: 

 Microsoft Dynamics AX nodrošina gan vērtību un daudzumu balstītas 

pirkuma līgumi. 

 Jūs varat pasūtīt konkrētus produktus un iepirkumu kategorijas tieši, 

izmantojot jaunu pirkuma līguma detaļas formu. 

 Noteikumi un nosacījumi un pirkuma līgumu, piemēram, cenām un 

atlaidēm, var lietot, veidojot pasūtījumu, izmantojot formu Pirkšanas 

pasūtījuma detaļas. 

 Jūs varat kontrolēt, vai vēlaties, lai meklētu pirkuma līgumiem, ja 

pirkšanas pasūtījumu rindas ir izveidotas netieši, piem., ja plānoto 

pasūtījumu apstiprināšanas. 

 Var definēt pirkuma līguma spēkā esamības laiku. Pirkuma piegādes 

datums nedrīkst būt derīguma perioda laikā. 

 Jūs varat ievietot pirkuma līgumus par turēt kontroli vai tie ir pieejami 

iepirkumu aģents laikā pasūtīšanu. 

Uzlabojumi maksas 

sadalījums 

Var piešķirt maksājumus uz noteiktām rindiľām, iepirkuma pasūtījums vai rēķins. 

Piemēram, ja pārdevēja vietā bija palielinājies daţas preces iepirkuma pasūtījumā, 

un daţi tika piegādāti, var piešķirt tikai tām precēm, kuras tika nogādāti uz 

pastmarkām. 

Pirkšanas pasūtījumus un 

pārmaiľu vadība 

Izmaiľu pārvaldība ļauj pieprasīt izmaiľas pirkšanas pasūtījumiem. 

Izmaiľu pārvaldība ietver darbplūsmu integrācija, kas jāiestata, lai pārvaldītu 

apstiprināšanas procesu izmaiľu pieprasījumu. Ja darbplūsma ir konfigurēta, 

tas nosaka pirkšanas uzdevumi, kas jāveic maršruts, kam un kādos apstākļos 

uzdevumi jāpilda, un uzdevumi prasa lietotāja mijiedarbība vai notiek automātiski.  

Pieprasījuma izmaiľas, iepirkuma pasūtījumā ir iestatīts uz melnraksta stadijā 

līdz brīdim, kad tas ir apstiprināts. Var apstiprināt tikai apstiprinātu pirkšanas 

pasūtījumu. Pat tad, ja pārmaiľu pārvaldība nav iespējota, pirkšanas 

apstiprinājums ir obligāts, lai rīkojumi nav saľemtas un iekļautas rēķinā 

līdz brīdim, kad pirkšanas pasūtījums ir apstiprināts.  

Ja izmaiľu pārvaldība ir iespējota, pirkšanas pasūtījumus nevar izdzēst. Tā 

vietā tie noveco, un aizstāj pēdējo pirkšanas pasūtījums apstiprināts izmaiľu 

pieprasījumu. Iepriekš apstiprinātu pirkšanas pasūtījumi tiek glabātas atsevišķa 

veidlapa.  

Pat tad, ja izmaiľu pārvaldība ir iespējota globālā mērogā, izmaiľu vadība var 

inaktivēt atsevišķiem kreditoriem un pirkšanas pasūtījumiem, ja, piemēram, 

pasūtījumu no konkrēta kreditora nepieprasa apstiprinājumu. 
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Tirdzniecības un avotu līdzekļiem 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Uzlabota funkcionalitāte 

pārdošanas līgums 

Pārdošanas pasūtījumu funkcionalitāti sega ir pārveidota un pārdēvēt "pārdošanas 

līgums". Tā kā iepriekš formā pārdošanas pasūtījuma detaļas tika apstrādāti tukšu 

pārdošanas pasūtījumiem, pārdošanas līgumi tagad ir savas vienkāršotā veidā. 

Izmaiľas iekļauj šādu tekstu: 

 Microsoft Dynamics AX nodrošina gan vērtību un daudzumu balstītas 

tirdzniecības nolīgumiem. 

 Jūs varat pasūtīt konkrētus produktus un iepirkumu kategorijas tieši, 

izmantojot jaunu pārdošanas līguma detaļas formu. 

 Noteikumus un nosacījumus tirdzniecības līguma, piemēram, cenām un 

atlaidēm, var lietot, veidojot pasūtījumu, izmantojot pārdošanas 

pasūtījuma detaļas formu. 

 Vai vēlaties, lai meklētu pārdošanas līgumiem, ja pārdošanas pasūtījuma 

rindas ir veidotas netieši tādu starpuzľēmumu pasūtījumiem, varat 

kontrolēt. 

 Var definēt pārdošanas līguma spēkā esamības laiku. Pieprasītais 

nosūtīšanas datums pārdošanai jābūt derīguma perioda laikā. 

 Tirdzniecības līgumus var aizturēt zvanu vadības vai tie ir pieejami, lai 

tirdzniecības aģents pasūtīšanas laikā. 

Izmaiľas starpuzľēmumu 

iestatīšana 

Starpuzľēmumu attiecību un politikas iestata jaunu veidlapu, kurā ir tāds pats 

saturs kā forma, kura tiek izmantota iepriekšējās versijās. Jauno iestatījumu 

formai var piekļūt no klientu un piegādātāju lapas pogu. Iestatīšanu šajā formā 

tiek dalīta pēc kreditoru un debitoru tirdzniecības attiecības un ir tikai jānosaka 

reizi. Iepriekšējās versijas, uzstādīšanas nebija kopīgi un bija jānotiek gan 

kreditora uzľēmuma kontu un klienta uzľēmuma kontā. Šo pārmaiľu dēļ nav 

nekādas funkcionālas izmaiľas. 

Pabeigt pirkšanas pasūtījumu 

un pirkšanas pasūtījuma 

rindām 

Var pabeigt pirkšanas pasūtījumu rindām, kas ir nokārtotas, tas nozīmē, ka katrai 

rindai pasūtīto daudzumu ir saľēmusi pilnībā un saskaľot kreditoru rēķinus. Visu 

pirkšanas pasūtījumu var pabeigts, ja tā līnijas ir pabeigta vai atcelta. 
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Sagāde un avoti 

Iepirkumu un plānošanas līdzekļi 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Novērtē, pamatojoties uz to 

spēju nodrošināt produktu 

un pakalpojumu 

piegādātājiem 

Var novērtēt, pamatojoties uz kritērijiem, kas definē katras kategorijas preču vai 

pakalpojumu piegādātājiem sniedz kreditoriem. Piegādātājs katrai darbībai ar 

piegādātāju var novērtēt. 

Atbalsta vairākas valodas, 

par iepirkumu katalogus 

Jūs varat izveidot vienu iepirkuma katalogu, kas var skatīt dokumentus vairākās 

valodās, kuru pamatā ir Microsoft Dynamics AX lietotāju profilu valodas un 

lokalizācijas iestatījumu. Iepirkumu menedţeri var definēt tulkoto tekstu, kas 

tiek parādīts iepirkuma vietnē. 

Novērtēt un sniegt 

atsauksmes par produktu un 

piegādātāju iepirkuma 

vietnē 

Darbinieki varat likme produktiem, ka tie ir sakārtoti un kreditoriem, ar kuru tie 

ir darījuši biznesa un sniegt atsauksmes par savu pieredzi. Atsauksmes tiek 

apkopotas un parādīts iepirkuma vietā, tā, lai visi lietotāji varētu pieľemiet 

informētus lēmumus, kad pasūtīt produktus vai veic uzľēmējdarbību ar 

konkrētu piegādātāju. Iepirkumu vadītājs var kontrolēt vai ieguves vietas ir 

atļauta vērtējumus un komentārus un vai visi komentāri ir jāpārskata pirms 

tās parādīšanās ieguves vietā. 

Jaunā darbinieka 

pakalpojumu lapā 

Lai uzlabotu lietojamību pilnībā atjaunināts vietnē darbinieks uzľēmuma portālā. 

Tagad visi pieejamie uzdevumi var apskatīt vienuviet. Saistītie uzdevumi ir 

grupēti uzdevumu pozīcijā un noklikšķinot uz uzdevumu grupas virsrakstu, 

atver jaunu aktivitāti vietni vai sarakstu lapu, kur var ātrāk un vieglāk pabeigt 

uzdevumus. 

Importētu preču kodus un 

minimālo vai maksimālo 

pasūtījumu daudzumus, 

kuri vendor katalogi 

Pārdevēji var izveidot katalogus, kas ietver standarta preču kodus, un šos 

kodeksus var automātiski kartēta uz iepirkumu kategorijas sistēmā Microsoft 

Dynamics AX. Microsoft Dynamics AX klienta mērvienību daudzumiem ir jāatbilst 

piegādātājiem. Pārdevēji var norādīt minimālā, maksimālā un standarta 

pasūtījuma daudzums produktu piegādātāju katalogs, un tās var arī norādīt 

dienu skaitu, ko tās prasa no pasūtījuma datumu un nosūtīšanas datumu 

(izpildes laiks). 

Uzlabojumus nozares 

importēšanas shēmai 

Kataloga importēšanas shēmai ir atjaunināts, lai pārdevēji vienkāršāk modificēt 

esošos katalogu vai pārrakstīt esošo katalogu ar jauno katalogu. Ja piegādātāja 

papildinājumi jauno katalogu, lai aizstātu esošos katalogs, atbilstošas preces un 

pakalpojumus tiek aizstāti ar jauniem datiem. Jebkuru jaunus objektus un 

pakalpojumus, kas nav katalogā esošās tiek pievienotas, un tiek dzēstas 

visas preces un katalogā esošajiem pakalpojumiem, kas neatbilst preces un 

pakalpojumus jaunā kataloga. Kad piegādātājs maina atlasīto vienumu esošā 

kataloga, tikai tiek iekļautas katalogā shēmas izmaiľas tiek lietotas esošo 

produktu katalogu. Jebkuras jaunas preces un pakalpojumus, kas nav esošo 

katalogu, bet, kas iekļautas modificētu kataloga failu, tiek pievienoti. 

Konsolidēt navigācijas 

kategorijas iepirkuma vietnē 

Iestatot katalogu, definēt kataloga navigācijas hierarhijā parādītajā lapā 

iepirkumu. Kataloga navigācijas hierarhijā var būt vairāki līmeľi sīkāk katru 

iepirkuma kategorija. Var definēt līmeľa detalizācijas katalogu navigācijas 

kategorijas, kuras vēlaties parādīt iepirkuma vietnē. Konsolidējot kategorijas 

līmeľi, var ierobeţot līmeni detaļām, kuras darbiniekiem ir jākārto caur atrast 

produktu viľi vēlas pasūtīt. 
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Uzlabojumus iepirkuma 

vietnes lietojamību un 

navigācija 

Lai uzlabotu lietojamību vietnē pasūtījuma produktus, ir veiktas šādas izmaiľas: 

 Vienkāršotu navigāciju, tāpēc, ka jūs varat meklēt produktu kategoriju, 

krājumu, kreditoru un piegādātāju katalogs. Filtri ir pārvietota uz web 

lapas augšpusē. 

 Pasūtījumus, kas ir ievadītas statusu uzlabotu redzamību. Vienā 

sarakstā tiek parādīti visi pasūtījumi, kas tika ievadīti un katra 

pasūtījuma statusu, no izveidošanu un apstiprināšanu pirkšanas 

pasūtījumu, raţošanas un pirkšanas pasūtījuma izpildes. Jūs varat 

arī apskatīt detalizētu informāciju par atlasīto pasūtījumu. 

 Pievienots spēja pievienot izvēlēto produktu iepirkumu grozs tieši no 

produktu saraksta lapu. Produkta informācija lapā tiek parādīts tikai 

tad, ja produkta pasūtījuma dati ir jāievada. 

 Pievienota iespēja konfigurēt datus, kas ir parādīti katrai kategorijai 

iepirkumu. Piemēram, ja jūs tikai lai kancelejas preces tieši no 

pārdevēja, varat konfigurēt kategoriju, lai rāda tikai saites uz 

vendor katalogi. 

 Uzlabota redzamība pasūtīšanai no kreditora. 

 Uzlabota izmantojamību iepirkumu grozam. Piemēram, var tagad atlasīt 

visus vienumus Cart checkout. 

 Samazināts darbības, kas jāveic izmantojot kases vedni, lai izveidotu 

pirkšanas pasūtījumu skaits. 

 Pievienot papildu informāciju par esošo pirkuma pieprasījumu, lai 

uzlabotu spēju pievienot vienumus no iepirkumu grozā esošo pirkšanas 

pieteikuma laikā izrakstīšanās. 

 Veikt pirkuma pieprasījumus, kas ir pieejama no darbinieka 

pakalpojumu vietā. 

Uzľēmuma portāla lomai 

centri uzlabojumus 

iepirkumu speciālistiem 

Iepirkumu aģents un iepirkumu pārvaldnieka lomu centri var pievienot jaunu 

Web daļas atskaites. Web daļu datus ietver metriku un ziľo, ka nodrošina 

kreditoru un sagādes izdevumu papildu norādījumus attiecībā uz iepirkumu 

speciālistiem, redzamību un izvērsto darbu sarakstu, kas parāda brīdinājumus 

vai darbplūsmu paziľojumi. Pārskatu, lai skatītu detaļas par paziľoto datu var 

noklikšķināt. 

Politikas pamatnostādnes Varat izveidot noteikumus un tos piemērot daţādām daļām uzľēmumā. 

Šie noteikumi palīdz īstenot iekšējā standarta biznesa procesus, piemēram, 

rekvizīcijas, iesniegšanu uzľēmumu izdevumus un uzľēmumu revīzijas izpildes 

kontroles organizācija. Plašāku informāciju par politikas struktūru skatiet 

nosaukumu whitepaper izmantojot politikas sistēmu Microsoft 

Dynamics AX 2012. 

Iestatīt izdevumu un 

apstiprināšanas limitus 

Var noteikt izdevumu un apstiprināšanas limitus, ieskaitot noklusējuma 

ierobeţojumus, pamatojoties uz darbu vai kompensācijas līmeni, un pēc tam 

lietot tos atkarībā no jūsu uzľēmuma vajadzībām. Piemēram, divas juridiskas 

vienības var būt daţādi ierobeţojumi strādājošajiem ar darbu Sagādes 

menedţeris. 

Vadīt iekšējos katalogus Biznesa sektorus var iestatīt un uzturēt katalogus, lai pasūtītu preces vai 

pakalpojumus darbiniekiem prasa veikt viľu ikdienas aktivitātēm. Var iestatīt 

katalogu navigācijas struktūru, piegādātāju katalogs datu importēšanu, 

piesaistīt kataloga kategorijas produktiem un sveiciena tekstu, kas tiek attēlots 

uz iepirkuma vietu katalogu dizains. Pēc tam, kad šis katalogs ir iestatīts, varat 

publicēt katalogu, lai to padarītu pieejamu saviem darbiniekiem. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213137&clcid=0x409
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=213137&clcid=0x409
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Pievienot preces un 

pakalpojumus iepirkumu 

grozam 

Izvēloties preces vai pakalpojumus no iepirkumu katalogus vai piegādātāju 

katalogs, šos vienumus var pievienot iepirkumu grozam. Var skatīt vienumus 

jūsu iepirkumu grozs jebkurā brīdī, dzēsiet vienumus, kurus vairs nevēlaties, 

pārveidot jebkuru konfigurējama preču īpašības vai mainītu preču daudzums, 

kuru vēlaties pirkt. Kad esat gatavs izbraukšana, var izveidot pirkšanas 

pasūtījumu tieši no iepirkumu grozs un iesniedz to pārstrādei. Pēc tam 

var atgriezties iepirkuma pasūtījuma vietā, lai turpinātu meklēt preces vai 

pakalpojumus, vai iepirkuma pasūtījuma vietā var iziet, kad esat pabeidzis. 

Pārvaldīt ārēji hosted 

katalogus 

Katalogu pārvaldniekiem tagad var iestatīt tiešu saiti uz ārējo piegādātāju 

katalogs, kas ir izvietots uz raţotāja web vietu. Piegādātājam izdodas produktu 

datus un metadatus. Lietotāji tiek novirzīti raţotāja web vietā izvēlēties preces, 

un pēc tam pamatā nosaka iepirkumu menedţeris vai iepirkuma aģenta 

konfigurācijas, tās var vai nu tieši no raţotāja web vietā pārbaudiet vai 

atgrieztos Microsoft Dynamics AX iepirkuma pasūtījuma vietā iepazīties. 

Meklēt preču vai 

pakalpojumu iepirkumu 

katalogs 

Izmantot, lai meklētu vienumus vai pakalpojumu kategoriju, vai izmantojot 

atslēgas vārdus ieguves vietas meklēšanas funkcionalitāti. Iepirkumu katalogus, 

gan vendor katalogi meklēt un filtrēt meklēšanas rezultātus, lai ātri atrastu tieši 

preču vai pakalpojumu, ko jūs meklējat. 

Kataloga datu importēšana Iepirkumu menedţeri vai iepirkumu aģenti var importēt kataloga dati no 

pārdevējiem, izmantojot piegādāto XML shēmu. Tās var pārskatīt un mainīt 

produkta datus pirms nodot to iepirkuma pasūtījuma lapā. 

Iepirkuma vietnes 

iestatīšana 

Var norādīt vietni Sagādes darbinieki var izmantot pasūtījuma precēm un 

pakalpojumiem, kas tiem nepieciešama ikdienas darbos. Var izveidot iepirkuma 

katalogs, pēc kataloga iepirkumu portāla Web vietas Uzľēmuma portāls un 

sveiciena tekstu, ka darbinieki redz, pirmoreiz atverot vietni. Lietotāju piekļuvi 

iepirkuma katalogs ir ar darbinieku pakalpojumu vietnē un iekļūšanu var 

kontrolēt, izmantojot iepirkuma politikas. 

Kataloga dati ievešanas 

pārstrādei 

Kataloga importēšana līdzekli var izmantot, lai importēt kataloga uzturēšana 

pieprasījums (CMR) failus, kas tiek saľemti no piegādātājiem un kas ietver 

produktus, produktu attēli un pakalpojumi, ko jūs piedāvājat, lai saviem 

darbiniekiem iegādāties. No Microsoft Dynamics AX iepirkumu vadītāji var 

pārskatīt, apstiprināt, vai noraidīt jebkuru vai visas preču vai izstrādājuma 

mainīšana pieprasījumi, kas iekļauti failā.  

Visus produktus, kas ir apstiprināti automātiski augšupielādēti Microsoft 

Dynamics AX produktu meistars, un tajā var attēlot iepirkumu katalogā. 

Iepirkumu kontroles 

organizācijā izdevumu 

politikas kārtulu izveide 

Var noteikt kompleksa pirkšanas noteikumi un šie noteikumi attiecas uz jūsu 

organizācijas vienībām daţādos veidos, lai kontrolētu jūsu organizācijas 

izdevumu darbību. Šie noteikumi palīdzētu nodrošināt, ka jūsu darbinieki pērk 

no pareizas iepirkumu katalogus un vēlamo atbilstošajiem piegādātājiem, un ka 

viľi tērē par savas organizācijas noteiktajā. 

Importēt vendor katalogi Pilnvarotajiem kreditoriem var izmantot kreditora pašapkalpošanās portāls 

augšupielādēt savu jaunāko katalogu, izmantojot piegādāto XML katalogs 

veidnes, un viľi var skatīt importēšanas procesa gaitu. Šis līdzeklis nodrošina 

rīkus un atbalsta procesu tā, lai kreditori varētu vadīt katalogu integrācijas 

uzdevumus, izmantojot web pakalpojumus un kreditora pašapkalpošanās 

portāls. 
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Skatīt detalizētu informāciju 

par iepirkuma kategorija 

Var apskatīt vēlamo piegādātāju, saites un cita informācija par iepirkuma 

kategorija. Kategorijas vadītāju iekštīkla un ārtīkla vietnes var pievienot 

pielāgotu tekstu un saites. 

Definējiet kategorijas 

hierarhijas 

Varat definēt daţādas kategorijas hierarhijas, kas ir neatkarīga no, bet joprojām 

saistīta ar preču kodus vai katalogu un vienumu hierarhijas. Lūk, daţi veidi, kā 

jūs varat pārvaldīt kategorijas ikdienā: 

 Pievienot rekvizītus, piemēram, kategoriju, kas tiek izmantots par 

pasaules un vietējā līmenī. 

 Definēt apstiprināšanas procesus, lai esošas un jaunas kategorijas. 

 Definējiet kategorijas globālā mērogā. 

 Definēt atļaujas kategoriju lietotājiem veikt izmaiľas. 

Uzlabojumi Pirkšana 

izveides metodes 

Jūs varat importēt pirkuma pieprasījumu, kas izveidoti trešās puses programmu 

sistēmā Microsoft Dynamics AX, izmantojot web pakalpojumus un XML shēmu. 

Šis līdzeklis validē Pirkuma pieprasījuma datus saľem no trešās personas 

pieteikumu, un tad atpakaļ uz ārējā avota lietojumprogramma nosūta statusa. 

Turpmāku apstrādi pirkšanas pasūtījumu sistēmā Microsoft Dynamics AX izriet 

esošās programmas modelis.  

Kopēšanas funkcijas arī ir uzlabots, lai pirkšanas pieprasījuma galvenes un rindu 

datus, lai izveidotu jaunu pirkšanas pasūtījumu pašā uzľēmumā un juridiska 

persona var kopēt. Kopiju uzľēmuma portāla funkcionalitātes ir paplašināta tā, 

lai pieprasījumu rindas var pārkopēt no pirkšanas pasūtījumu, kas ir pati 

juridiskā persona vai organizācija. 

Pirkuma pieprasījumu 

ieraksta izmaiľu vēsturi 

Versijas tiek izsekotas izmaiľas veicāt pirkšanas pasūtījumu no tās izveidošanas 

līdz tā pabeigšanai, un tos var salīdzināt kā pirkuma pieprasījuma pārvietojas 

caur pārskatīšanas procesā. Visu pirkšanas pasūtījumu tiek kopēta ierakstu 

vēstures, kad pirkšanas pieteikumu pirmo reizi iesniegti pārskatīšanai. 

Pārskatīšanas procesa laikā veiktās izmaiľas tiek saglabātas arī vēstures 

ierakstu datu rindu, ko ietekmē izmaiľa. 

Pamatojoties uz 

monetārajiem 

robeţlielumiem 

pamatlīdzekļu identificēšanai 

Var definēt uzľēmuma biznesa noteikumus, kas var tikt ignorēti pamatlīdzekļu 

noteikšanai juridisku personu līmenī. 

Noteikumus, lai izveidotu 

pirkšanas pasūtījumus 

pirkuma pieprasījumu 

konfigurēt 

Var definēt šādus konfigurācijas opcijas pirkuma pasūtījumu izveidošanai: 

 Nosaka, kā pieprasījuma rindas tiek kombinēti pirkšanas pasūtījumus. 

 Noteikt, kuras pirkšanas pieprasījuma rindām notiek tā, ka var izveidot 

manuāli pirkšanas pasūtījumiem un kuras automātiski konvertē 

pirkšanas pasūtījumus. 

 Nosaka, kura pirkuma pieprasījumu ir pretendēt uz konsolidāciju 

pieprasījuma. 

 Noteiktu cenu pieaugums tolerances pirkuma pieprasījuma rindas no 

apstiprinājuma, pirkšanas pasūtījuma izveidošana. 
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Pirkuma pieprasījuma 

uzlabojumi 

Formu un pirkuma pieprasījuma procesu uzlabojumi ietver šādas izmaiľas: 

 Pirkšanas pieprasījuma rindām var veidot daţādas pieprasītājiem, 

juridiskajām personām un vienu pirkšanas pasūtījumu darbības 

vienībās. 

 Pirkuma pieprasījumu var izveidot, un līguma darba ľēmējiem. 

 Var konfigurēt atļaujas, lai pieprasītāja pāri juridiskajām personām 

iebraukt pieprasījumus vārdā kāds cits. 

 Pieprasītājiem, kuri nav Microsoft Dynamics AX lietotāji var izveidot 

pirkuma pieprasījumu. 

 Pieprasījuma galvenes un rindu datus var kopēt uz jaunu pieprasījuma, 

kas izveidota pašā uzľēmumā un juridiska persona, gan sistēmā 

Microsoft Dynamics AX uzľēmuma portāls. 

 Vienumus, kas nav atrodami katalogā, bez pienākuma izveidot viltus 

vienumu vienums galvenajā var izveidot pirkuma pieprasījumu. 

 Pirkuma pieprasījuma process tika lietota likumā un ekspluatācijas 

iepirkumu politiku. 

 Neobligātie lauki ir pievienoti tvert informāciju, ja prasītājs sarunu 

priekšapmaksas ar piegādātāju. 

Papildinājumi, pirkšanas 

pieprasījuma veidlapā 

Pirkšanas pieprasījuma veidlapā tika mainīts, lai nodrošinātu intuitīvu lietotāja 

pieredzi iesācēju vai gadījuma pieprasītāju un kvalificēto lietotāju, veicot 

requisitioning procesu efektīvu un lietderīgu.  

Pirkšanas pieprasījuma veidlapā tagad ir dinamiska, un ir iekļauti tikai tie lauki, 

kas ir svarīgi saistībā ar iepirkuma pieprasījumā. 

Pārvaldīt kategorijas ikdienā Skatiet detalizētu informāciju par kategoriju hierarhija un preču kodiem jaunu 

atskaiti. 

Preču kodus klasificē un 

kartēšanas entītijas 

Var izveidot un atbalstīt vairākas pasaules un patentētu preču koda klasifikācijas 

sistēmas klasificētu preces, pakalpojumus un pārdevējiem, un kartēšanas 

krājumu produktu kategorijām. 

Izveidot pirkšanas 

pasūtījumu tieši no 

iepirkuma pasūtījuma vietā 

vai, izmantojot pieprasījuma 

vednis 

Pasūtīt preces vai pakalpojumus pastarpinātos sagādes un iepirkumu grozam 

pievienot šīs preces vai pakalpojumus, tagad varat automātiski izveidot 

pirkšanas pasūtījumu laikā izrakstīšanās procesu. 

Jums ir divas iespējas, veidojot pirkšanas pasūtījumu. Var pievienot vienumus 

tieši pirkšanas pasūtījumu no iepirkumu grozam vai izmantot vedni, kas palīdz 

veikt pieprasījuma veidošanas process. Jūs varat izvēlēties jūsu pirkuma 

pieprasījuma izveides iespēju laikā izrakstīšanās, no jūsu iepirkumu grozā. 

Nostiprināt pieprasījumu 

samazināt iepirkuma 

izmaksas 

Iepirkumu menedţeris vai iepirkumu aģents tagad var apkopot pieprasījuma 

rindas elementiem. Lietotājiem ar šiem posteľiem var identificēt, kuru 

apstiprinātu pirkuma pieprasījumu, ir jāapstrādā manuāli, un vai tiem pirkuma 

pieprasījumus ir tiesīgi saľemt pieprasījumu konsolidāciju. Pirkšanas 

pieprasījuma rindām, kas ir tiesīgi pretendēt uz konsolidāciju pieprasījuma var 

sagrupēt un kreditoram, cena, pieprasītā datuma vai piedāvājuma dati var tikt 

modificēti, lai panāktu vislabāko cenu. 
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Pirkuma pieprasījumu 

pārskatīšanas procesu 

uzlabojumus 

Pirkuma pieprasījumu izskatīšanas procesu kopumā ir uzlabojusies. Iesniedzot 

pirkšanas pasūtījumu pārskatīšanai, atsevišķus pirkuma pieprasījuma rindas 

tagad var pārsūtīt atbilstošu recenzentiem, neatkarīgi no tā, kādu citu. Tādēļ 

recenzenti var rīkoties tikai uz pirkuma pieprasījumiem, kas atrodas teritorijā 

ar atbildību, kas samazina būt vairāki rindas vienumi, kas pirkuma pieprasījumu 

apstrādes laiks. 

Recenzenti var identificēt, pamatojoties uz atsevišķām iepirkuma rindas 

pieprasījumus, sadales datus vai pat budţeta izdevumi tiek maksāti galu galā. 

Var definēt darbplūsmas pirkuma pieprasījuma pārskatīšanu, kas maršrutē visa 

pirkuma pieprasījumu vai atsevišķām rindām. Projekta pirkuma pieprasījumus 

var izmantot šo pašu recenzijas darbplūsmā pārstrādei. 

Pamatlīdzekļiem, kas 

balstās uz monetārajiem 

robeţlielumiem normās 

Tagad definēt biznesa noteikumus pasaules līmenī un tad ignorē noteikumus 

vietējā līmenī pamatlīdzekļu noteikšanai. 

Pirkuma pieprasījumu veikt 

pārbaudi par budţeta 

Pirkuma pieprasījumu var pieprasīt budţeta bilances pārbaude. 

Pirkuma pieprasījumu 

ieraksta darbības datumu 

Pirkšana virsrakstiem un rindām tagad ietver darbības datuma lauks. Darbības 

datums tiek izmantots, lai noteiktu finanšu perioda budţeta kontrolei un 

grāmatojot pirkuma pieprasījumu. 

Arhīvs slēgts pirkuma 

pieprasījumu, izmantojot 

automatizētu datu 

pārvaldības sistēmu 

Microsoft Dynamics AX 

(IDMF) 

Sakarā ar ieviešanu budţeta kontroli un pre-encumbrances par pirkuma 

pieprasījumu, var dzēst vairs nav apstiprināts pirkuma pieprasījumu, ka 

jums nav, lai saglabātu raţošanas sistēmā. Arhivēt vai iztīrīt ierakstiem, lai 

apstiprinātu pirkuma pieprasījumu, ir jāizmanto automatizētu datu pārvaldības 

sistēmu Dynamics AX (IDMF). Plašāku informāciju par automatizētu datu 

pārvaldības sistēmu Microsoft Dynamics AX, skatiet: 

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 

Meklējiet piegādātājus jūsu 

organizācijā 

Jūs varat meklēt aktīvā kreditoriem, potenciālajiem piegādātājiem un neprasītu 

kreditoriem. Ja kreditoru organizācija vēl nav apstiprināti, var izveidot ar 

lūgumu izskatīt ar piegādātāju, lai iegūtu apstiprinājumu. 

Krājumu rindas darbības 

dokumentu apstrādes darba 

Ja izmantojat komandas vai nu iekšējo vai ārējo partneru organizācijām, 

lai apstrādātu darījumu dokumentus, kā pirkuma pieprasījumu, pirkšanas 

pasūtījumos vai jaunu piegādātāju pamatojumus, iespējams iestatīt darbu 

krājuma rindas tā, ka šīs vienības var pārvaldīt darījumu plūsmu, kā tie nāk 

no uzľēmuma un tiek apstrādāti ar attiecīgu organizāciju. Darbu krājuma rinda 

sniedz nepieciešamo infrastruktūru šādi: 

 Lietotājiem, kas pieder rindā var pretendēt uz darbu krājumi, kas nav 

piešķirti nevienam citam un konfigurētu darbplūsmas darbības darba 

vienumiem, kas atrodas rindā. 

 Lietotājiem var piešķirt darba vienumus no viena darba vienumu rinda 

citu darbu krājuma rindai vienu un to pašu darbu krājumu rindas 

grupā. 

 Rindas īpašniekiem var piešķirt darba vienumus no lietotāja vienā rindā 

citam lietotājam rindas ar vienu un to pašu darbu krājumu rindu 

grupas. 

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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Iepirkumu un plānošanas līdzekļi 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Uzlabojumi, kas nodrošina 

piegādātājiem 

Uzlabojumi ir veikti pārdevēja profils, ieskaitot šādas: 

 Spēju noteikt nozares, kas darbojas pārdevēja.  

 Iespēju daudzveidība kritērijus kreditoru uzľēmumam, piemēram, 

vai īpašnieks ir veterāns servisa īpašnieks.  

Spēju noteikt iepirkumu kategorijas, ka piegādātājs nodrošina preces un 

pakalpojumus. Kategoriju piešķiršana piegādātājiem palīdz ar izdevumu analīze 

un uzlabo stratēģiskās plānošanas. Tas arī palīdz nodrošināt svarīgu informāciju, 

piemēram šādi: 

 Vairāki piegādātāji pēc kategorijas 

 Kopējā vērtība gadā izdevumu kategorijas 

 Top 10 piegādātāji ar vērtību katrai kategorijai 

 Kreditoriem, kas ir mazākuma piederošo uzľēmumu skaits 

 Pārdevēji, kas sievietēm piederošiem uzľēmumiem ir vairākas 

Tā iegādes darījumu nevar turpināt darbu izpildes gaitā, aizturēto var novietot 

kreditoriem. Piegādātājiem, ar kuriem veicat komercdarbību vairs ir aktivizēts 

un noľemti no skata, kuru iepirkumu aģenti un darbinieki izmanto, lai atrastu 

piegādātājus. 

Iemeslu kodi PP atbildes Tagad var izmantot vienu un to pašu iemeslu kodus pieprasījumus par 

piedāvājuma (PP) atbildes izmanto citu kreditoru darbību. Iemesla kodi 

palīdz izskaidrot, kāpēc tika ievadītas darbības, piemēram, kāpēc tika noraidīts 

pieprasījums piedāvājumam. 

Redzamo un nepieciešamo 

laukus un datu pārbaudēm 

saistīto Piegādātāju 

pieprasījumus 

Jādefinē redzamu un nepieciešami laukiem, kas tiek parādīti darbinieki, 

potenciālajiem piegādātājiem un kreditoriem attiecībā uz katru citu piegādātāju 

saistītās pieprasījumus iesniedz, izmantojot Web vietu uzľēmuma portāls. Var 

definēt arī datu pārbaudes nepieciešamas katram pieprasījuma. Šīs iestatīšanas 

uzdevumi tiek izpildīti Microsoft Dynamics AX klienta.  

Kreditoru reģistrācija ļauj 

neprasītu kreditoriem 

Ārējiem kreditoriem vai Microsoft Dynamics AX pārdevēji, kuri ir ieinteresēti 

kļūt, apstiprināto Kreditoru var reģistrēties, izmantojot anonīmu ārējās portālu. 

Tas nodrošina efektīvu avotu potenciāls jaunu kreditoru un atbalsta konkurenci 

iepirkumu procesā. 
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Iepirkumu un plānošanas līdzekļi 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Uzturētu kreditoru datu 

kreditora pašapkalpošanās 

portālā 

Kreditora pašapkalpošanās portāls ir divu jaunu lomu centri, kreditoru un 

Piegādātāju portāla administratoru. 

Lietotāji ar kreditora lomu var aizpildīt kreditora pašapkalpošanās portālā šādus 

uzdevumus: 

 Saglabāt profilu piegādātājs. 

 Atjaunināt rēķinus. 

 Iesniegt pieprasījumus drīkst veikt darījumus ar papildu iepirkumu 

kategorijas.  

 Iesniedz apstiprinājumu, ka tie var veikt uzľēmējdarbību norādīts 

darbinieka iesniegto kreditoru kategoriju paplašināšanu pieprasījumu 

papildu iepirkumu kategorijas. 

 Atbildēt uz pieprasījumiem par piedāvājumu. 

 Atbildēt uz pirkšanas pasūtījumiem (pārdošanas pasūtījumi no 

kreditora puses). 

 Skatiet pirkšanas pasūtījuma apstiprinājumus. 

 Skatiet produkta saľemšanas ţurnālus. 

Lietotāji ar portāla administratoram kreditora lomu var aizpildīt kreditora 

pašapkalpošanās portālā šādus uzdevumus: 

 Apskatītu piegādātāju profilu. 

 Izveidot, lai pievienotu vai dzēstu lietotāju pieprasījumus. 

 Saglabāt iepirkumu katalogus. 

 Skatīt pirkšanas pasūtījumus un piedāvājumus pieprasījumus. 

Pieprasīt apstiprinājumu 

jaunu piegādātāju 

darbiniekiem atļaut 

Darbinieki var lietot jaunus debitora formā employee portal pieprasīt pievienot 

kreditora kreditoru sarakstu. Kreditoriem tiek pievienoti kreditoru sarakstu pēc 

tam, kad tie tiek apstiprināti, un tie pēc tam ir pieejami darījumu apstrādes. 

Izdevumu analīzes 

iepirkšana 

Iepriek atskaišu ir pievienoti, ka iepirkumu aģenti un iepirkumu vadītāji var 

izmantot, lai analizētu izdevumu tendences par savu organizāciju, balstoties 

uz dimensijām, piemēram, kreditora, iepirkumu kategorijas un atrašanās vietas. 

Kreditora paplašinājuma 

pieprasījums 

Pēc tam, kad kreditoriem ir apstiprināta, var pieprasīt pievienot papildu 

iepirkumu kategorijas. Kategoriju paplašināšanu pieprasījuma procesu 

atvieglo apstiprināto kreditoriem, lai paplašinātu savas biznesa iespējas jūsu 

organizācijā, bet arī ievieto vadīklas, lai nodrošinātu pienācīgu uzraudzību. 
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Iepirkumu un plānošanas līdzekļi 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Darbinieku kreditoru 

pieprasījumus 

Darbinieki var iesniegt jaunus kreditoru pieprasījumus uzľēmuma portālā. 

Jaunu kreditoru pieprasījumu ir iekšējo pieprasījumu, ka jūs iesniegt jūsu 

iepirkumu departamenta pieprasījumu norādītajam piegādātājam jāļauj veikt 

uzľēmējdarbību jūsu uzľēmums pārdod preces vai pakalpojumus konkrētu 

iepirkumu kategorijas. Ir vairāki daţāda veida Kreditoru pieprasījumi: 

 Pieprasījuma piegādātājam, kas nav kreditors attiecībā uz jebkuru 

juridisku personu, organizāciju atļauts veikt darījumus ar savu juridiska 

persona. 

 Ka esošās piegādātāju, kas ir atļauts veikt darījumus ar citām 

juridiskajām personām uzľēmumā pievieno kā pārdevēju, lai 

saľemtu jūsu juridisku personu pieprasījuma. 

 Pieprasījumu, ka pārdevējs ir atļauts piegādā preces un sniedz 

pakalpojumus papildu iepirkumu kategorijas. 

 Pieprasījumu par izmaiľām aizturēšanas kreditora statusu. 

Microsoft Dynamics AX klienta papildierīce ir panākts tā, lai iepirkuma speciālisti 

var veikt šādas darbības: 

 Paplašināt kreditora darbības jomu ārpus sākotnējā saľēmēja 

(vai nu kategorijām vai uzľēmumi). 

 Atteikt potenciālajiem kreditoriem, kas dzīvo importa valstī. 

 Konfigurēt anketu, darbiniekiem un kreditoriem, kā daļa no 

pieprasījuma procesa pabeigšanai. 

Kreditoriem, var skatīt un 

atbildēt uz pieprasījumiem 

un piedāvājumiem par 

kreditora pašapkalpošanās 

portāls 

Apstiprināto piegādātāju var atbildēt uz pieprasījumiem par piedāvājumiem tieši 

no kreditora pašapkalpošanās portāls. Jautājuma atbildes Microsoft 

Dynamics AX klienta pieprasījumu sarakstā var skatīt atbildi. 

Atbalsta elastīgu 

autentifikācijai uz klientu, 

darbinieku un kreditoru 

pašapkalpošanās portāls 

Microsoft SharePoint brīvā reţīma autentifikācijas mehānismus, piemēram, 

veidlapas veidni, kuras pamatā un Windows Live® ID autentifikāciju, kā 

Microsoft Dynamics AX lietotāju autentifikācijas mehānismus, atbalstīti. 

Kreditoru onboarding procesu un kreditora pašapkalpošanās portāls ietver 

elastīgu autentifikācijas atbalstu.  

Lietotāja pieprasījuma procesu atbalsta onboarding Microsoft Dynamics AX 

lietotāju, izmantojot iesprauţamu autentifikāciju šādās jomās: klientiem Klientu 

pašapkalpošanās portālu, darbiniekiem, darbinieku pašapkalpošanās portālā un 

kreditoriem kreditoru pašapkalpošanās portālā. 

Uzlabojumus iepirkuma 

pasūtījuma maiľa vadības 

process 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Kad pirkšanas pasūtījums tiek atkārtoti darbplūsmā, lai saľemtu reapproval, 

tas ir darbplūsmas sistēma, kas nosaka, vai iepirkuma pasūtījuma izmaiľas var 

automātiski apstiprināti. 

Datu nodalījumu pievieno 

pasūtījumu pārvaldības 

modernizācija 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Opciju, lai noteiktu datu nodalījumiem pasūtījumu pārvaldības datu 

jaunināšanas laikā ir pievienots. Iestatot Microsoft Dynamics AX datu 

nodalījumu, jums jānodrošina, pēc jaunināšanas, vēsturisko darījumiem 

var būt norādes starp uzľēmumiem, kuri atrodas pašā datu nodalījumu. 
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Iepirkumu un plānošanas līdzekļi 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Jaunu kreditoru reģistrācijas 

procesu uzlabojumus 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Darbinieki var iesniegt jaunu kreditoru pieprasījumi Web vietas Uzľēmuma 

portāls Microsoft Dynamics AX. Informācija, ko prasa no darbinieka pirms 

darbinieks var iesniegt pieprasījumu ir samazināta summa. 

Auto pārdošanas izmaksas, 

pamatojoties uz līmeľu un 

veidu piegādes pasūtījumus 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Šis līdzeklis nodrošina mazumtirdzniecības kanāliem pašlaik pieejamās piegādes 

veidiem, pārvadājumu maksas aprēķināšanai un iegūt informāciju par uzskaites 

interfeiss. 

Izmaiľu pasūtījumu 

pārvaldības līdzekļus 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Šādu pasūtījumu pārvaldības līdzekļi ir atjaunināti programmā Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2: 

 Pirkuma pasūtījums 

 Līgums 

 Tirdzniecības līgums 

 Starpuzľēmums 

 pārdošanas pasūtījums 

 Pārdošanas atgriešanas 

Integrācijas preču 

atgriešanas pasūtījumi un 

pārdošanas līgumi 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2, pārdoto preču atgriešanas pasūtījuma rindas 

var saistīt ar pārdošanas līguma rinda, kas attiecas uz pasūtījumu. 

Fullfilment pirkšanas 

pieprasījuma pieprasījuma 

orchestrated ar vispārējā 

(grafika) plānošanā 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Pirkuma pieprasījuma funkcijas ieviesa Microsoft Dynamics AX 2009 tiek 

pieľemts, ka pieprasījuma pieprasījumu vienmēr jāievēro pirkšanas pasūtījumu. 

Ar šo līdzekli programmā Microsoft Dynamics AX 2012 R2 vispārina, 

pieprasījuma pieprasījumu var izpildīt ar citiem līdzekļiem, nevis pirkšanas 

pasūtījumā, piemēram, pārvietošanas pasūtījums vai raţošanas pasūtījums. 

Produktu meklēšana vietnē 

darbinieku pakalpojumi 

 

(Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2) 

Tas ir iespējams, darbinieku pasūtīt produktus no Microsoft Dynamics AX 2012 

darbinieku pakalpojumu vietā. Daļa pieredze ietver spēju meklēt produktus. 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2, produkts meklēt datus sinhronizēt darbs ir 

pievienots palielināt preču meklēšanas veiktspēja darbinieka pakalpojumus, 

ja produkti tiek pasūtīti. Microsoft Dynamics AX 2012 R2, kad iepirkuma preču 

katalogos tiek izveidoti un atjaunināti, šo darbu ir jāvada produkta datu 

sinhronizēšanai ar darbinieku pakalpojumu vietā. Tas ir atjaunināsim produktu 

meklēšanas datu un produktu kataloga vietā parādās. Darbs atrodas zem 

iepirkumu un plānošanas > Periodiski > Darbinieku pakalpojumi, 

izvēlnes vienumam sinhronizēt produkts meklēt datus. 

Pēc jaunināšanas, pakešuzdevums ir jāpalaiţ produkta datu augšupielādēt 

darbinieku pakalpojumu vietā. 
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Mazumtirdzniecība 

Līdzekļu mazumtirdzniecības 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Mazumtirdzniecības funkcijas, kas ir 

iekļautas Microsoft Dynamics AX 2012 

funkciju pakotnē no Web vietas 

Detalizētu informāciju par Microsoft Dynamics AX 2012 iezīme Pack 

mazumtirdzniecības līdzekļiem, skatiet "What's New Microsoft 

Dynamics AX 2012 iezīme Pack mazumtirdzniecības" Microsoft 

lejupielādes centra.  

POS aparatūras uzlabojumus 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Šādus POS aparatūras uzlabojumi ir veikti: 

 Atbalsta otro naudas atvilktnes un vairākās maiľās 

 Otrais POS printeris atbalsta 

 Atbalsta parakstīšanu uzľemšanai 

 Divu skeneru atbalstu 

Grupas un atribūti grupas un atribūti 

attiecas uz produktu un kategoriju 

katalogs 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Šī funkcija ļauj lietotājiem uzlabot savu mazumtirdzniecības katalogu 

piedāvājumu, iekļaujot atribūti produktu katalogā. Varat izveidot 

atribūta grupas noteiktu atribūtu kopa un pievienot atribūtu grupas 

kataloga navigācijas kategorijas vai mazumtirdzniecībā. 

Mazumtirdzniecības atbalsta sistēmas rekvizīti/atribūti, lietotāja 

definēti atribūti un bagātinātās multivides atribūtus (piemēram, 

video, attēlus un HTML tekstu). 

Uzstādīšanas uzlabojumiem 

mazumtirdzniecībā komponentiem 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Ir veikti šādi uzlabojumi uzstādīšanas pieredze mazumtirdzniecībā 

komponentiem: 

 

 Mazumtirdzniecības veikalu pievienojiet ziľojumu datu bāzu 

un pakalpojumu kontu var konfigurēt uzstādīšanas laikā. 

 .NET biznesa savienotājs tiek instalēts automātiski ar 

mazumtirdzniecības pakalpojumu darbības. 

 Tiešsaistes un bezsaistes datu bāzes iestatījumu var 

konfigurēt instalējot mazumtirdzniecības veikalu datu 

bāzes utilītas. 

 Tiešsaistes mazumtirdzniecībā ir jaunā Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2 instalējamu komponents. 

 Mazumtirdzniecības veikalu komponenti var izvietot, 

izmantojot Microsoft System Center. 

Uzlabota mazumtirdzniecības POS 

pieredze 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Prasmīgāk meklēšanas funkcija padara mazumtirdzniecības POS 

daudz vienkāršāk un ātrāk izmantot, izstrādājot produktu kategoriju 

un klientu uzmeklēšanas vienā vietā. Prasmīgāk meklēšanas rezultātu 

arī no meklēšanas algoritmu, kas nosaka, kā dati (ar rokas vēzienu 

aizgaiľāja, skenēšanas vai manuāli ievadīto) tiek izmantoti, 

pamatojoties uz ievades metodi un atbilstošus meklēšanas rezultātus. 

Standarta dizainu padara lietošanu vieglāku un patīkamāku darbam ar 

POS ekrāna. 

Darbinieki var pieteikties POS swiping darbinieka kartītes. 

Jaunināt uz pasaules veikalu un 

darbinieku ID 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Veikalā un darbinieku ID vērtības tiek saglabātas tagad globālo 

mainīgo, kas ir unikāls pāri visiem uzľēmumiem šajā nodalījumā. 

Preprocessing datu anketas uzdevumiem tiek pievienoti atrisināt šīs 

shēmas izmaiľas no Microsoft Dynamics AX 2009 Retail. 

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

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Mazumtirdzniecības Microsoft 

Dynamics AX tiešsaistes pasūtījumu 

izpildei 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Klientu pasūtījumus un pasūtījumu izpildes ir ticis paplašināts, lai 

ietvertu: 

 Pasūtīt tiešsaistē un uzľemt secību, kādā veikalā 

 Pasūtīt tiešsaistē, kas jānosūta 

 Secībā, kādā veikalā un paľemt veikalā 

 Secībā, kādā veikalā tiks nogādāti 

Šie pasūtījumi tiek izpildīti Microsoft Dynamics AX, un klienti var 

paziľot pa e-pastu pasūtījuma izpildīšanas daţādos posmos. 

Mazumtirdzniecības modulis atbalsta 

katalogu pārvaldīšanai 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Mazumtirdzniecības modulis tagad izmanto katalogu vadības līdzeklis, 

kas ieviesa Microsoft Dynamics AX 2012. gadā.  

 

Var izveidot vienu vai vairākas mazumtirdzniecības katalogu. Katrā 

katalogā iekļautas navigācijas kategorijas, kuras var ietvert produktu 

sortiments tiek piešķirtas vienam vai vairākiem produktu piedāvājumu. 

Katram piedāvājumam var uzlabot atribūti iekļauto produktu 

kategorijas vai produktu līmenī. Katalogu var piešķirt vienu vai 

vairākus mazumtirdzniecības kanāliem. 

 

Pēc tam, kad katalogs ir validētas, pārskatīta, apstiprināta un galu galā 

publicēts, produktu katalogs tiek parādīti kā sludinājumus kanāli, ka 

katalogs ir piešķirts. Kanālus, kā arī var atspoguļot izmaiľas produktu 

katalogu. 

Klientu vērstu ierīce atbalsta 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Izmaiľas un plug-in EFT POS bring out-of--box atbalsts klientu vērstu 

ierīces ASV un partneru plug-ins, kas sniegs partneriem headstart, 

izstrādājot savus risinājumus attiecībā uz šāda veida ierīce. 

Interneta veikali 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Šī funkcija ļauj lietotājiem, lai uzstādītu un konfigurētu tiešsaistes 

veikalu, kas var tikt publicēta Microsoft SharePoint online Store. 

Mazumtirdzniecības katalogu var izveidot un piešķirt kanālu. tāpēc, 

ka produktu piedāvājumu var rādīt tiešsaistes veikalu kā produktu 

sarakstiem. Klientiem šie lietotāji var meklēt produktus tiešsaistes 

veikalu un pēc tam to pievienot iepirkumu grozam lai iegādātos 

produktus.  

 

Konfigurējot kanālu tiešsaistē, var norādīt īpašības no tiešsaistes 

veikala, piemēram, navigācijas hierarhijā, produkta informāciju, 

transporta, piegādes, maksāšanas un savienojuma informāciju, un 

no tiešsaistes veikala. Tas nodrošina divvirzienu datu plūsmu starp 

tiešsaistes kanālu un tiešsaistes veikalu. 

Darba laika uzskaite 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2 

Laika pulksteľa laiku sekotu un mazumtirdzniecības veikalu darbinieku 

dalības sastāv no laika pulksteni no POS, pārvaldnieks skatīšanas 

iespēja POS un lietvedības sistēmā Microsoft Dynamics AX. 

Krājumu pārvaldības uzlabojumi 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Šādu krājumu funkcijas izmantojamība ir veikti uzlabojumi: 

 Izveidojot un saglabājot produkta variantus 

 Dialoglodziľā pievienot produktu 

 Svītru kodu un svītrkodu maskas izveide 

 Masveida atjaunināšanas darblapas 
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Līdzekļu mazumtirdzniecības 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Store locator service tika pievienota 

interneta veikalos un 

mazumtirdzniecībā 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Store locator service nodrošina iespēju vaicājumu par preces 

pieejamību veikalos noteiktā attālumā. Šo iespēju var izmantot 

scenāriju, kur tiešsaistes pircējs vēlas uzľemt fizisko veikalu, nevis 

ir tai piegādātas preces. 

Rezultāti var būt tikai apakškopa veikalos. Piemēram, ja pircējs 

pieprasa krājumu cepure no tiešsaistes veikala modes apģērbu, 

rezultātus var konfigurēt iekļaut krājumu tikai no daţu veikalu. 

Turklāt rezultāti var filtrēt, pamatojoties attālumā no vietas, ko pircējs. 

Klientu pasūtījumu no tiešsaistes 

veikaliem 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Klients pasūta mazumtirdzniecības moduli un mazumtirdzniecības 

POS Microsoft Dynamics AX ir uzlabots, lai atbalstītu interneta veikalos. 

Pasūtījumi, kas izveidoti klientu tiešsaistes veikalā var nosūtīti 

klientiem vai ķieģeļu un javas veikalos palielinājies. E-pasta paziľojumi 

tiek nosūtīti pārdošanas un piegādes procesā. Uzlabojumi veikti arī 

atsaukšanas kārtību un rīkojumu saraksts iezīmes. 

Tiešsaistes tirgi 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Mazumtirgotāji var tagad set up and configure tiešsaistes tirgū kā 

mazumtirdzniecībā tieši sistēmā Microsoft Dynamics AX. (Iepriekš tas 

bija tikai piedāvā interneta komercijas pakalpojumus Microsoft 

Dynamics ERP.) Mazumtirgotāji var izmantot tiešsaistes tirgi viegli 

pārdot produktus tiešsaistē, izmantojot izveidoto tirgiem, piemēram, 

eBay un Amazon.com. Katalogi un produktu saraksti centralizēti 

pārvaldītas un pārdošanas pasūtījumu plūsma vienlaidus atpakaļ 

apstrādes sistēmas Microsoft Dynamics AX. 

Uzlabota izsekošana un diagnostika 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

 

Iepriekšējās versijās, mazumtirdzniecības POS varētu rakstīt kļūdas vai 

izsekošanas informāciju RetailLog POS datu bāzes tabulā. Šajā laidienā 

izsekošanas ir sadalīts divos segmentos: 

 Sistēmu diagnostika: mazumtirdzniecības POS izmanto .NET 

standarta diagnostikas funkcionalitāti un reģistrēšanas līmeni 

kontrolē POS.exe.config failu. Pēc noklusējuma ţurnāla fails 

tiek izveidots lietotāja temp mapē RetailLogs. Reģistrēšana 

var konfigurēt, lai rakstītu XML ţurnālfailu vai Windows 

notikumu ţurnāla. 

 Audita ţurnālā: revīzijas vajadzībām mazumtirdzniecības POS 

raksta notikumiem kā pieteikšanos un vadītājs ignorē 

RetailLog tabulā. Finanšu pārskatu revīzija var ieslēgt 

funkcionalitāti profilā. 

Ir pieejami mazumtirdzniecības POS 

papildu produktu informācija 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Sīkāka informācija par produktu ir pieejami kasieri, 

mazumtirdzniecības POS, piemēram, produkta īpašības, svītrkodus, 

izsniegšanas datumus un attēlus. 

Skatiet un labojiet mazumtirdzniecības 

POS klientu informāciju 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Kasieri varat apskatīt un labot informāciju par klientu, piemēram, 

adresi, tālruľa numuru un e-pasta adresi, mazumtirdzniecības POS. 

Papildu klientu informāciju 

mazumtirdzniecības POS 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Papildinformāciju par klientu ir pieejama kasieri mazumtirdzniecības 

POS. Tas ietver uzlabojumus klientu, kā arī papildu informāciju par 

klientu, piemēram, kontaktinformāciju, klienta valūtu un valodu un 

attēlu iepirkumu vēsturi. 

Sastāvdaļu nosaukumi ir mainījušies. 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Mazumtirdzniecības veikalu savienojumu tagad ir tirdzniecības datu 

apmaiľa: Synch pakalpojumu vai sinhronizācija pakalpojumu par 

otro pieminēt. Mazumtirdzniecības darbības pakalpojumu tagad ir 

tirdzniecības datu apmaiľa: reālā laika pakalpojumu vai reālā laika 

pakalpojumu par otro pieminēt. 
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Līdzekļu mazumtirdzniecības 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Uzlabotu mazumtirdzniecības 

produktu piedāvājumu katalogs 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Šī funkcija ļauj lietotājiem uzlabot savu piedāvājumu 

mazumtirdzniecības katalogu. 

 Kataloga pārvaldnieks var bagātināt produktu apraksti, 

specifikācijas, preču attiecības, attēlus, videoklipus, 

bagātināta teksta saturu un citus datus. 

 Atribūts grupas var izmantot, lai vairākus atribūtus lietot 

produktu katalogā. 

 Katalogs ir balstīts uz ļoti konfigurējams atribūta shēmai, 

produkts, kategorijas vai kanāla līmenī. 

 Papildierīces var koplietot kanālu vai vērsta uz noteiktu 

kanālu. 

Publicēt mazumtirdzniecības produktu 

katalogus, izveidot produktu sarakstus 

tiešsaistē kanālus 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Šī funkcija ļauj izveidot mazumtirdzniecības preču katalogu sistēmas 

Microsoft Dynamics AX, uzlabot produktu piedāvājumus, pievienojot 

atribūtus, attēli, video un tā tālāk un pēc tam publicē katalogu. Ja 

katalogā ir publicēti, produktu sarakstiem tiek ģenerētas vienā vai 

vairākās tiešsaistes kanāliem, piemēram, tiešsaistes veikalu. 

Katalogos var publicēt vienu vai vairākus kanālus ar jebkuru no šīm 

opcijām: 

 Manuāli 

 Auto publicēt, pamatojoties uz spēkā stāšanās katalogs 

Piezīme: katalogu izdevniecības darbu vajadzībām šim mērķim tiks 

plānots, izmantojot Microsoft Dynamics AX partijas darba ietvaros. 

Paplašināt esošo pakalpojumu par 

punktu, kas ietver tiešsaistes veikalu 

pārdošanas cenu 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Komercijas runtime nodrošina omni kanālu tirdzniecības iespējas ar 

vienādu paplašināšanai pāri kanāliem. Tas dod tiešsaistes veikalu, 

mazumtirdzniecības POS un back office biznesa aprēķini un biznesa 

procesus, nodrošina 30 + tirgos, un ir ļoti extensible atbilstoši klienta 

ERP īstenošanas nepilnības. 

Komercijas runtime ir iekļautas šādas sastāvdaļas: 

 Pakalpojumu cenas 

 Nodokļu pakalpojumi 

 Kuģu satiksme 

 Shopping karti un kases 

 Store locator service 

 Servisa pasūtījumu 

 Servisa adrese 

Cenu pakalpojumu funkcija ļauj pašiem papildu cenu un atlaiţu 

iespējas, kuras pašlaik ir pieejami mazumtirdzniecības POS, lai arī 

ir pieejams tiešsaistes veikalā. Cenu noteikšanas pakalpojums ir 

iespējots, publicējot interneta veikala mazumtirdzniecības preču 

katalogu. Produktu katalogs un cenas tiek parādīti tiešsaistes veikalu 

klientiem, kad tie meklēt produktus. Atlaidēm pieejamo produktu tiek 

aprēķināts un parādīts pēc tam, kad produkti tiek pievienota iepirkumu 

grozam izrakstīšanās brīdī. 
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Līdzekļu mazumtirdzniecības 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Mazumtirdzniecības ziľošana, 

uzlabojumi 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 piedāvā jaunu īpašu 

mazumtirdzniecības kubu, kas nodrošina biznesa informācijas datiem, 

lai sekmētu mazumtirgotāju biznesa lēmumu pieľemšanu. Tikko 

pievienoto mazumtirdzniecības kuba var pielāgot, izmantojot papildu 

datu avotiem, pasākumi, izmēri, aprēķini, KPI un tā tālāk. Var arī 

definēt savus ziľojumus ar Microsoft SQL Server Reporting Services 

vai Microsoft Excel. 

Ir pievienoti vai uzlabotu mazumtirdzniecības šādus pārskatus: 

 GMROII, minot produktu un krājumu apgrozījums 

 GMROII, kategoriju un krājumu apgrozījums 

 Mazumtirdzniecības veikala rādītāji 

 Pārdošanas apjoms pēc precēm 

 Pārdošanas apjoms pēc mazumtirdzniecības preču kategorijas 

 Pārdošanas veiktspēja pa kategorijām katrā veikalā 

 Veiktspēja pa termināļiem 

 10 pārvaldības struktūras ar augstāko pārdošanas veiktspēju 

šajā gadā 

 Norēķini pa pārvaldības struktūrām 

 Gada pārdošanas datu salīdzinājums pa pārvaldības 

struktūrām 

Ir pievienoti šādi vadošos veiktspējas rādītājus: 

 Biļešu vidējā lieluma 

 PĀRDOTO PREČU PAŠIZMAKSA 

 Krājumu summa pa dienām 

 Krājumu daudzums pa dienām 

 GMROII 

 Bruto peļľa 

 Bruto peļľas procentuālais daudzums 

 Krājumu apgrozījuma summa 

 Krājumu apgrozījuma daudzums 

 Krājumu apgrozījums 

 Krājumu summa pa mēnešiem 

 Krājumu daudzums pa mēnešiem 

 Pārdošanas dati pa stundām 

 Laukuma vienību pārdošana 

 Kopējais klientu 

 Atgrieţ kopējo 

 Kopā pārdots 

 Krājumu daudzumu nedēļā 

Multi-Version punktu, sale (POS) 

atbalsta jaunināšanas laikā 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Mazumtirdzniecības funkcionalitātes uzlabošana prasa izvietošanai 

(Nomaiľa un pārkonfigurēšanai) mantojums POS programmatūra 

uz katru termināli, katrā noliktavā. Jums jāizpilda šajā laikā stingri 

ierobeţota laika logu, lai izvairītos no mazumtirdzniecības darbības 

pārtraukšanas izvietošanai. Lai gan iepriekšējos laidienos 

nepieciešams jaunināt visus veikalus, tajā pašā laikā, Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2 atbalsta operācijas, kas lieto Microsoft 

Dynamics AX POS programmatūru versijām, tajā pašā laikā. Multi-

Version atbalsts ļauj jaunināt vienu veikalu vienlaikus saglabājot 

normālas darbības veikali, kas joprojām gaida jauninājums 

jaunināšanas administratoriem. 
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Līdzekļu mazumtirdzniecības 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Sniedz iespēju manuāli ievadiet 

kupona kods atlaiţu pievienošana 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Šī funkcija ļauj manuāli ievadīt atlaides kods atlaides piedāvā bez 

nepieciešamības izveidot kampaľu. Atlaide kodi, var pielietot gan 

ķieģeļu un javas veikali un tiešsaistes veikali. Ja izveidojat kampaľas 

atlaidi kodu un ievadiet atlaides kodu manuāli, sistēma izmanto 

manuālo kodu tā vietā, lai izmantotu numuru sērijas un svītru kodu, 

lai automātiski ģenerētu kodu. 

Pievienojot izmeklēšanas formu, lai 

skatītu darbības tiešsaistes veikalos 

 

(Microsoft Dynamics AX 2012 R2) 

Šī funkcija uzlabo esošo darījumu izmeklēšanas funkcionalitāti un 

pievieno jaunu anketu interneta veikala darbību. Visas darbības 

attiecībā uz mazumtirdzniecības veikalu var apskatīt, izmantojot 

esošo anketu. Pēc tam var apskatīt visus darījumus tiešsaistes veikalu, 

izmantojot jaunu anketu interneta veikalos. 

Beļģijas valsts specifiku 

Beļģijas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Aizstāt iesniedza ES pārdošanas 

sarakstā atskaites, PVN deklarācijas 

atskaites un ikgadējie ziľojumi 

sarakstā Beļģijā 

Atjaunināto XML formātā var radīt ES pārdošanas sarakstā pārskati 

PVN deklarācijas atskaites un pārskatu sarakstu. Jūs varat arī nomainīt 

ES pārdošanas sarakstā ziľojumos, PVN deklarācijas atskaites un gada 

sarakstā ziľo, ka Beļģijas nodokļu iestādēm jau tika iesniegti. 

Valsts specifikai, Brazīlija 

Valsts specifikai, Brazīlija 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Atjauninājumi uz fiskālo darbību kodi 

Brazīlija 

CFOP virzienā kā ienākošo vai izejošo un mērķis kā atgriešanos, 

nosūtīšanas un finanšu uzľēmumu nodošanu pievienoja CFOP kodus. 

CFOP matricas ļauj noteikt CFOP kodi, kas jāizmanto katram 

darījumam un pievienoja jaunus darbības veidus: 

 

 Brīva teksta rēķina - CFOP kodi, kas jāizmanto brīva teksta 

rēķinu 

 Krājumu vajadzība - CFOP kodi, kas jāizmanto projekta irem 

pieprasījuma veidlapas 

 Pārsūtīšana trešajai pusei - CFOP kodus izmanto kravas un 

saľem preces, lai debitors vai kreditors, pārsūtīšanas 

pasūtījuma 

 Finanšu uzľēmumu nodošana - CFOP kodus izmanto 

pārsūtīšanai starp finanšu uzľēmumu pārvietošanas 

pasūtījums 

 Nodokļu fiskālo dokumentu - CFOP kodi, kas jāizmanto PVN 

finanšu dokumentu darbības 

Transcation veidus, turklāt iepriekšējiem turpina būt derīgs: 

 Pārdošana - CFOP kodus izmanto, lai pārdošanas pasūtījums 

un pārdošanas piedāvājums 

 Pirkšana - CFOP kodus izmanto pirkšanas pasūtījumus, 

pirkšanas piedāvājumu, pirkšanas pasūtījumu un kreditora 

rēķinu 
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Valsts specifikai, Brazīlija 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Finanšu iestādēs izmantot, lai 

grāmatotu pārdošanas un pirkšanas 

Brazīlijā 

Finanšu uzľēmumā ir fiziskās atrašanās vietas, juridiskas vienības. 

Finanšu uzľēmumā ir nepieciešams PVN reģistrācijas numuri 

(Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) vai Inscrição Estadual 

(IE)), jautājumiem un saľem juridisko dokumentāciju un novērtē 

vai maksā nodokļus. Juridiskai personai var būt vairākas nodokļu 

establishmentsm, un kā tādu finanšu uzľēmums tagad ir nepieciešams 

izdot un procesus, kas ietver pārdošanas pasūtījumus, pārdošanas 

peļľu, pirkšanas pasūtījumus, pirkumu atdevi, brīva teksta rēķina, 

pārveduma rīkojumiem un nodokļu fiskālo dokumentus finanšu 

dokumentu saľemšanai. 

Finanšu uzľēmuma procesus, kas ietver pārdošanas pasūtījumus, 

pārdošanas ieľēmumus, pirkšanas pasūtījumus, pirkšanas atdevi un 

pārvietošanas pasūtījumiem nosaka attiecību starp finanšu uzľēmumu 

un vietnes darīts. 

Procesus, kas ietver brīvā teksta rēķina un PVN nodokļu dokumentu 

finanšu uzľēmums ir nosaka lietotāja iepriekšēja finanšu dokumentu 

grāmatošana. 

Pirkšanas grāmatošana uzlabojumus 

attiecībā uz Brazīliju 

Var izveidot un grāmatot iepirkuma rēķinu, norādot Códigos Fiscais de 

Operações E Prestações (CFOP) kodi. Jānorāda CFOP kodi pirkšanas 

pasūtījumu atgrieztajam krājumam vai vienumam, kas ir produkta 

veida preces. Varat arī norādīt atgriešanas pasūtījumu nodokļu 

dokumenta tipam. 

Var veikt šādus uzdevumus: 

 Iestatīt pirkšanas pasūtījumam vai kreditora rēķina finanšu 

dokumenta tekstu.  

 Izveidot pārskata rēķiniem, kas sasaista vienu vai vairākus 

kreditora rēķina atsauces, veidojot rēķinu.  

 Ģenerēt, pastu, un kreditora rēķinu izdrukāt no nontaxpayer 

kreditoru un pēc tam iegrāmatojiet rēķinu pirkšanas. 

 Atcelt nepareizus nodokļu dokumentu un norāda finanšu 

dokuments tiek atcelts, un tas tiek atsauktas visas grāmatas 

un finanšu darījumus. 

Pārbaudīt maksājumu un maksājumu 

Bordero attiecībā uz Brazīliju 

Ģenerēts ar, Microsoft SQL Reporting Services (SSRS), var izmantot 

izvēles vai Bordero maksāšanas kreditoru maksājumiem. Ja izmantojat 

čeku, var grāmatot un drukāt vienu čeku bankas vai kreditoru, ja 

pārbaudes izsniedz banka vai kreditora vārdā. Lietojot Bordero 

maksāšanas, var grāmatot un drukāt vienu Bordero maksājumu 

par katru banku. Jūs varat ģenerēt arī Bordero ziľojumu bankai. 

Izvēles vai Bordero maksājumu var atcelt. Atsaucot maksājumu, 

darbība tiek atcelta un saistītā kreditora rēķinu apmaksai pieejamas. 

Ja nodokļi tika ieturētas no izvēles vai Bordero maksājumu, ieturamais 

nodoklis arī tiek atsaukti. 

Tiešās piegādes procesu Brazīlijas 

nodokļu dokumentus 

Tagad var attiecināt nodokļus nodokļu vērtības 1 un 3, nosakot 

piegādes item sales tax group un piegādes PVN grupas pārdošanas 

pasūtījumu, ja CFOP ir piegādes CFOP saistītās, un kas ļauj piegādes 

pavadzīmes izmantot ar Nota fiskālo eletrônica (NF-e) līdzekli pēc 

piegādes pavadzīmes finanšu dokumentu iegrāmatošanas. 

Jūs varat pārtraukt piegādes pavadzīmes finanšu dokuments. 
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Valsts specifikai, Brazīlija 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Finanšu dokumentu teksti Brazīlijas tiesību akti neparedz izdrukāt tekstu attiecībā uz konkrētu 

darījumu. Juridisks teksts ir īsziľas, kas tiek drukāts finanšu dokumenti 

un DANFE. Juridisks teksts sniedz papildu informāciju par finanšu 

dokumentā, piemēram, dokumentu vai papildu informāciju par finanšu 

dokumentu fiskālo mērķi. 

Var tagad pamatdatu juridisko tekstu, iestatīt un saistīt datus 

ar finanšu operācijas kods (CFOP), piegādātāju, klientu, preču, 

pārdošanas pasūtījumu vai pirkšanas pasūtījumu. Jūs varat iestatīt 

juridisko tekstu automātiski drukāt uz finanšu dokumenti un DANFE. 

Juridisks teksts tiek nosūtīts arī SPED. 

Projekta debeta piezīmes attiecībā uz 

Brazīliju 

Var atmaksāt izdevumus, kas tiek veikti ar pakalpojumu sniedzēju par 

projektu, izmantojot debetkartes piezīmes. Varat arī atcelt nepareizus 

parādzīmi. Atceļot parādzīmē, saistītās darbības tiek atceltas un 

sākotnējā parādzīmē statuss tiek atjaunināts uz atcelts. 

Atcelt grāmatotās projekta rēķina, 

Brazīlija 

Grāmatotās projekta rēķina var atcelt, ja grāmatošanas datums nav 

slēgtā periodā un debitora rēķina nav samaksāta vai norēķināties. 

Atcelšanu sagroza visu darījumu grāmatojumus Virsgrāmatas kontiem, 

piemēram, debitoru, nodokļa uzľēmumus un pārdošanu. 

Ieturamā nodokļa attiecībā uz Brazīliju Ieturamo nodokli tagad nosaka finanšu dokumentu līniju tāpat nodokļu 

detemination. 

Varat norādīt ieturamo nodokļu grupas, debitorus un kreditorus, un 

norādiet krājuma ieturamo nodokļu grupa pēc preces pārdošanas, ka 

noklusējuma pirkšanas pasūtījuma rindām un pēc tam modificēt. 

Atjaunina pārdošanas un pirkšanas 

operāciju tipi, Brazīlija 

Uzľēmumiem Brazīlijā procedūra atšķiras grāmatošanai pirkšanas un 

pārdošanas pasūtījumus, ja nav krājumu kustība vai debitora/kreditora 

darbība, kas saistīta. Šis process tiek īstenota ar pirkšanas un 

pārdošanas operāciju veidu konfigurēšana formā darbību tipi. 

Darbību tipi regulēt procesu, pārdošanas un pirkšanas piedāvājumi, 

veicot šādu: 

 Veidot krājumu kustības 

 Debitora/kreditora darbību izveidošana 

 Norādot konta numuru grāmatošanai 

 Identificētu debitoru/kreditoru grāmatošanas metodes 

 Nosakot krājumi tranzīta noliktavā 

Brazīlijas valdība prasa arī Brazīlijā uzľēmumiem izveidot finanšu 

dokumentus par katru ienākošo un izejošo darbību neatkarīgi no 

darbības veida. 



 

308 

 

JAUNAS, MAINĪT UN NOVECOJUSI LĪDZEKĻI MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 

Valsts specifikai, Brazīlija 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Papildinājumus Brazīlijas nodokļu 

aprēķiniem 

Var iestatīt nodokļu kodus, pamatojoties uz valdības norādīto derīguma 

termiľu un vairākas nodokļu vērtības var norādīt vienu nodokļa kodu. 

Laikā nodokļu kods atlasīts PVN kods un krājuma PVN grupas kodu 

pareizu nodokļu un nodokļu vērtība būtu jāizvēlas. 

Pievienoja jaunu nodokļu veidi: 

 ICMS-ST - ICMS aizstāšana, determinestributary 

 ICMS DIF - kas nosaka pirkšanas ir daţāds ātrums starpvalstu 

ICMS pirkšanas 

Jūs varat setup ICMS pieteka aizstāšanas pamatā kā iezīmēšanas vai 

vienkāršotu pārdošanas Mato Grosso valsts budţeta aprēķinu metode. 

Var norādīt, pie pieteka aizstāšanu, kas balstās uz iezīmēšanas 

procentos bāzes samazinājums attiecas. 

Tas vairs nav iespējams mainīt nodokļu kodu, ne arī nodokļu vērtība 

pārdošanas un pirkšanas pasūtījuma rindām. 

Atjauninājumus, lai finanšu 

dokumentu tipus, Brazīlija 

Nodokļu dokumenta tips klasificē iesaistīti pārdošanas, iepirkuma un 

nodokļu finanšu dokumentu darbībām starp uzľēmumiem nodokļu 

dokumenta tips. Nodokļu dokumenta tipu definē numuru sērijas, 

sērijas, dokumenta paraugs, specie un izkārtojuma iepirkuma rēķinu, 

pārdošanas rēķinu, brīva teksta rēķins un nodokļu fiskālo dokumenta 

darbības.  

Nodokļu dokumenta tips, ja tur ir izveidota transakcija izmanto nodokļu 

dokumenta tips, kas var mainīt. 

Var norādīt noklusējuma finanšu dokumentu tipu debitorus un 

kreditorus. Varat norādīt pārdošanas pasūtījumiem, pirkšanas 

pasūtījumiem, brīva teksta rēķiniem un nodokļu fiskālo dokumenta 

darbības finanšu dokumenta tipam. 

Izplatīt tiešās un netiešās izmaksas 

starp saraţotajiem produktiem 

attiecībā uz Brazīliju 

Ar iestatīt izmaksu centru absorbcijas izmaksu funkcijas, var aprēķināt 

un grāmatot tiešās un netiešās izmaksas, kas rodas raţošanas procesā 

finanšu periodam. Pēc tam var aprēķināt absorbcijas izmaksas sadalot 

starp produktiem, kas raţoti laika posmā nodokļu kopējās tiešās un 

netiešās izmaksas. 

Projektu vadība un uzskaite Projekta rēķini tiek integrētas finanšu dokumentiem, un jūs varat 

ģenerēt nota nodokļu estrônica (NF-e) federālās vai pašvaldības no 

grāmatotās projekta rēķiniem. 

Varat atcelt projekta rēķina un tādējādi atcelt finanšu dokumentu 

saistībā ar to. 

Var izveidot piegādes pavadzīmes finanšu dokuments no projekta, 

apvienojot krājuma prasības un piegādes kvīts funkcijas. 

Sagatavot finanšu dokumentus 

projekta pārdošanas pasūtījumiem un 

projekta krājumu vajadzības attiecībā 

uz Brazīliju, grāmatojot pavadzīmi 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2, grāmatojot pavadzīmi, projekta 

pārdošanas pasūtījumiem un krājumu vajadzību projektā iekļauti 

nodokļi tiek aprēķināti un attiecīgajiem finanšu dokumentiem tiek 

veidotas 
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Valsts specifikai, Brazīlija 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Papildu rēķinu Jāizveido papildu rēķinu vai nota fiskālo complementar jāpielāgo 

nodokļu nepareiza cena, Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) 

vai Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

summa izveidojušā dokumenta. Papildu rēķinu izsniedz tikai pielāgoties 

pozitīvu atšķirību. Piemēram, papildu rēķina tiek ģenerēts, ja oriģinālā 

rēķina preces cenu ir nepareiza un pareizu cenu krājumam ir augstāka 

nekā cena, kas reģistrēta uz sākotnējo rēķina.  

Var izveidot papildu rēķinu koriģēt cenas vai daudzuma preces vai 

pakalpojumus, nodokļa procentuālā likme vai nodokļu aprēķinu kļūdas. 

Papildu rēķinu ir finanšu dokuments, kas papildina sākotnējo finanšu 

dokuments, visa informācija, izľemot papildmaksu, tiek atjaunināta no 

dokumenta oriģinālu fiskālo. Nevar pievienot vai dzēst rindas papildina 

rēķina. 

 

Nota fiskālo Electronica (NF e) procesu Nota fiskālo Eletrônica (NF e) procesa ir veikti šādi uzlabojumi: 

 Var iestatīt web pakalpojumus, noraidījuma kodiem un 

domēna shēmas. 

 Var iestatīt sertifikātu, vide, NF e versija, iestāde, veidnes, 

shēmu validācija, automātisko drukāšanu Documento Auxiliar 

da Nota fiskālo eletrônica (DANFE) NF-e piekrišanu, un 

ārkārtas reţīmā NF e katram finanšu uzľēmumam. 

 Varat iestatīt web pakalpojumi, kas saistīti ar iestādes dalīties 

pašu web pakalpojumus starp finanšu uzľēmumiem, kas 

atrodas daţādās valstīs. 

 DANFE pro formas dokumentu var izdrukāt bez rēķina 

grāmatošanas. DANFE pro forma ir apzīmēta ar "Sem validade 

nodokļu" ūdenszīme.DANFE var automātiski drukāt, 

apstiprinot valsts nodokļu iestāde (SEFAZ) NF-e. 

 Jūs varat pārbaudīt un atjaunināt noraidīts vai NF e noraidīts 

finanšu dokumentu ar līdz anulēšanas sarakstu lapu un 

finanšu dokumentus, izskata ārkārtas reţīmā saraksta lapas 

atjauninājumu. 

 

Atjauninājumus Virsgrāmatas attiecībā 

uz Brazīliju 

Virsgrāmatu par Brazīlijas atjauninājumus ietver šādu informāciju: 

 Jaunie noteikumi par dienu grāmatām 

 Radot izmēģinājuma bilances uzskaites grāmatas 

 Izmantojot analītiskās grāmatas 

 Atvēršanas un aizvēršanas ziľā juridiskā grāmatvedības 

atskaitēm 

 Veidojot mātes Virsgrāmatas kontus ar bērniem 

 Noklusēto aprakstu un ieturētā nodokļa procentu un soda 

maksājumu ţurnāla tekstu 

 Konsolidētais datu fails 

 Atjauninājumi uz vairākiem Virsgrāmatas formas un atskaites 
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Valsts specifikai, Brazīlija 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Finanšu iestādēs izmantot, lai 

grāmatotu pārdošanas un pirkšanas 

Brazīlijā 

Izmantot finanšu uzľēmumiem izsniegt finanšu dokumentus 

pārdošanas rēķiniem iepirkuma rēķinus, brīva teksta rēķiniem. 

Finanšu uzľēmumā ir fiziskās atrašanās vietas, juridiskas vienības. 

Finanšu uzľēmumā ir nepieciešams PVN reģistrācijas numuri (Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) vai Inscrição Estadual (IE)), 

jautājumiem un saľem juridisko dokumentāciju un novērtē vai maksā 

nodokļus. Juridiskai personai var būt vairākas finanšu iestādēs. 

 

Uzlabojumi, kas brīva teksta rēķinus, 

Brazīlija 

Jūs varat izveidot un brīva teksta rēķina grāmatošana, norādot finanšu 

informāciju. Var veikt šādus uzdevumus: 

 Pievienot brīva teksta rēķina finanšu dokumentu teksti vai 

juridiskiem tekstiem. 

 Brīva teksta rēķina radīt labots brīva teksta rēķina un kredīta 

notas atcelta rēķina izlabot. 

 Atcelt brīvā teksta rēķinu. 

 Skatiet informāciju par pastu brīvā teksta rēķinu formā 

Pamatlīdzekļu pārdošanas pavadzīmei. 

 Izveidotu un grāmatotu brīva teksta rēķinu ar pamatlīdzekļa 

papildmaksām. 

Saskaľā ar normatīvajiem aktiem Brazīlijas ieľēmumu subledger 

ţurnālā ir iegrāmatoti pamatojoties uz bruto summu, un ietver visus 

nodokļus, kas attiecas uz pārdošanu. Nodokļus, kas attiecas uz 

pārdošanu, kas ir iegrāmatoti kā maksājamā nodokļa konta kredīta un 

debeta nodokļa avansa norēķinu. PVN nobīde grāmatošanas tipu var 

izmantot, lai grāmatas nodokli izmaksas. 

 

Importa nodokļu dokumentus attiecībā 

uz Brazīliju 

Importa nodokļu dokumentu var izdot, veidojot pirkšanas pasūtījumu 

importēt preces no ārvalstu kreditoru. Importa deklarācijas informāciju 

par ārējo kreditoru pirkšanas pasūtījumu var norādīt pirms iepirkuma 

pasūtījumu grāmatošanas. Varat arī atcelt nepareizus importa nodokļu 

dokumentu. 

 

ICMS nodokļu dokumentos attiecībā 

uz Brazīliju 

ICMS nodokļu dokumentus var izmantot, lai reģistrētu nodokļu 

korekcijas darījumiem starp finanšu uzľēmumiem, izsniedzot nota 

fiskālo eletrônica (NF-e) un atgūst ICMS nodokļu summas nomaksu 

pamatlīdzekļu iegādei. 

 

Finanšu dokumenti un finanšu 

dokumentu sistēma 

Nodokļu dokumenta ietvaros tiek izmantota, lai nodrošinātu 

iegrāmatoto finanšu dokumenti atbilst noteikumiem un īpašu struktūru, 

neatkarīgi no tā, no kuras sākotnēji tika izveidots finanšu dokumentu 

darbības. 

 

Finanšu dokumentu ietvaros vienu repozitorijā, kas satur visu 

informāciju, kas nepieciešama valdības pārskatu neatkarīgi no 

ziľojuma formāts saglabā visus finanšu dokumentus. 

 

Finanšu dokumentu skatītājs ir pieejams arī kā daļa no nodokļu 

dokumentu ietvaros, piedāvājot urbt uz leju, lai visu informāciju, 

kas finanšu document–related: 

 

 Attiecības starp finanšu dokumentus un to avota 

 Finanšu atsauces, PVN, atsauces procesus, fatura un 

nomaksu, papildmaksas, juridiskos tekstus un papildu 

informāciju 
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Valsts specifikai, Brazīlija 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Brazīlijas lokalizācija prasības attiecībā 

uz mazumtirdzniecības produktu 

vadības ieviešana 

Mazumtirdzniecības atbalsta vairāki līdzekļi, kas lietotājiem ļauj ērti 

pārvaldīt savu mazumtirdzniecības produktu. Šie līdzekļi ietver iespēju 

rediģēt preces īpašības, izmantojot masveida atjaunināšanas rīku, 

līdzekļu pārvaldīšana, izmantojot mazumtirdzniecības kategoriju 

hierarhija līdzeklis. un pārvaldīt produktus, izmantojot atbrīvots preču 

modeli, kurā tiek atbalstīts Microsoft Dynamics AX 2012. gadā. Šis 

līdzeklis pievieno šos līdzekļus Brazīlijas konkrētu produktu atribūtu 

lauki. tāpēc, ka Brazīlijā lietotāji var izmantot šie rīki ļauj viegli 

pārvaldīt savu mazumtirdzniecības produktu. 

Pārsūtītu krājumus starp finanšu 

uzľēmumiem 

Var pārsūtīt noliktavas krājumus starp noliktavām, kas atrodas 

daţādās finanšu iestādēs. vai pārsūtīt objektus uz trešās noliktavas, 

izmantojot nodošanas finanšu dokumentiem. 

 

Pārsūtot krājumus starp finanšu uzľēmumiem, šādu nodošanu finanšu 

dokumentus izdod un saľēma: 

 

 Ārzemju finanšu dokuments – kuģa krājumu noliktavas, kas 

atrodas daţādos finanšu iestādē. Ārzemju finanšu dokumentu 

var izdot, kad tiek nosūtītas preces. 

 Ienākošo finanšu dokumentu – saľemt nosūtītas preces no 

noliktavas, kas atrodas daţādās finanšu iestādē. Saľemot 

preces var reģistrēt ienākošo finanšu dokumentu. 

 

Ķīnas valsts specifiku 

Ķīnas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Ķīnas nodokļu integrācijas Tagad pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijas numurus var tikt 

iekļauta debitora ierakstus. 

Sadales līnijas subledger Subledger ţurnāla rindās ir grāmatvedības ierakstiem, kuri grāmatoti 

Virsgrāmatā, izmantojot Virsgrāmatas ţurnāla. Jūs varat izveidot 

subledgers no pirmdokumentiem, piemēram, rēķini, pavadzīmes un 

izdošanas sarakstus par debitoriem un kreditoriem. Pirms grāmatojat 

Virsgrāmatas dokumenta informāciju, var skatīt vai rediģēt subledger 

ţurnālus, izmantojot jaunu metodi, ko sauc par sadalījumu. Šī metode 

dod iespēju piešķirt kontējuma summas starp vairākiem finanšu 

dimensijas un mainīt noklusēto Virsgrāmatas konta numura vai finanšu 

dimensiju vērtībām, kas balstās uz lietotāju atļaujas. 

Ķīnā, Ķīnas dokumenta tips un Ķīnas dokumenta numurs tiek īstenoti 

grāmatas ierakstos. Ķīniešu dokumenta veidu un Ķīnas dokumenta 

numurs, kas ir iekļautas grāmatas ierakstus pēc uzskaites sadales un 

subledger ţurnāla rindas tiek iegrāmatotas. Ar Ķīnas dokumenta tipu 

un dokumentu numurus grāmatas ieraksti var vaicāt, izmantojot Ķīnas 

Virsgrāmatas Uzziľas un 16 esošās atskaites sistēmai raksturīgu 

drošības prasību ziľojumā. Var drukāt Virsgrāmatas dokumentiem 

ar Ķīnas dokumentu numurus un Ķīnas finanšu pārskatu ar Ķīnas 

dokumenta tipu un dokumentu numurus. 
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Ķīnas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Ķīnas importa apkārtējo reģionu pasta 

indeksus un 

Jūs varat importēt Ķīnas pasta kodiem publicē Ķīnas Post. Varat 

izvēlēties importēšanai tikai tos ierakstus, kas jauns, vai jūs varat 

pārrakstīt pieejamiem dokumentiem un pievienot jaunus ierakstus. 

Tiek atjaunināta arī nosaukuma un adreses formātu. Atjauninātu 

adreses formātu, kas ir valsts, valsts, pilsētas, rajona un ielas 

nosaukumu. 

Paaudzes Āzijas juridiskās atskaites 

programmā Microsoft Excel for China 

Ārējo finanšu pārskatu, bilanču, peļľas un zaudējumu aprēķins, 

nodokļu pārskatus un naudas plūsmas pārskatiem, kā var radīt kā 

Microsoft Excel darblapas drukas formātā vienā kolonnā un divas 

kolonnas. Jūs varat izmantot Āzijas juridiskās atskaites izkārtojumu 

uz Ķīnu, lai radītu šajos finanšu pārskatos. 

Ķīnas nodokļu integrācijas uzlabošana Oficiālā PVN rēķina numurs lauks ir pievienots esošā Atvērt 

debitoru rēķiniem saraksta lapu. Var vaicāt un skatīt pārdošanas 

rēķinus, izmantojot oficiālo PVN rēķina numuru. 

Virsgrāmatas kontu koka struktūrā, 

lai Ķīna 

Saskaľā ar Ķīnas likumiem uzľēmumiem izveidot un uzturēt kartes 

kontu hierarhisku kontu koka struktūrā, izveidojot Virsgrāmatas kontus 

vairākos līmeľos. Jūs varat izveidot kontu numurus noteiktā formātā, 

lai norādītu Virsgrāmatas kontu varat pievienot līmeľu skaits. 

Piemēram, sadalīt Virsgrāmatas kontā divos līmeľos, ir jāizmanto konta 

numuru formāts xxxx-yy. Šeit pirmajiem četriem burtiem apzīmē pirmo 

līmeni, piemēram, kases konts, un pēdējās divas rakstzīmes apzīmē 

sublevel, piemēram, kases konts valūtā. Rakstzīmi, kas atdala 

Virsgrāmatas kontā, kas daţādos līmeľos ir lietotāja definēta. Šajā 

piemērā, pārnesumzīme (-) tiek izmantota kā atdalītāja rakstzīmi. 

Virsgrāmatas konti krājumu 

vērtību vietā 

Ķīnā, organizācijām, kas ir vairāk nekā 100 krājumiem un uzturēt 

vairākas noliktavas ir vajadzīgas dokumentu krājumu vērtības 

Virsgrāmatas kontos. Šo krājumu vērtības organizēs vietu un preču 

grupām. Virsgrāmatas konti krājumu vērtība tiek iedalīti kategorijās 

pēc to inventarizācijas vietas. 

Microsoft Dynamics AX uzľēmuma var būt vairākas vietnes un krājumu 

atrašanās vietas. Var iestatīt vai modificēt krājumu grāmatojumi 

daţādos Virsgrāmatas kontos daţādās vietās un norādīt katrai 

noliktavas krājumu grupai. Var arī aktivizēt krājumu darbību 

kombinācijas vietas, un pēc tam iegrāmatojiet vietu detalizētu 

informāciju par pārdošanas pasūtījumi, pirkšanas pasūtījumus, 

krājumu ţurnālus vai raţošanas ţurnālus. Virsgrāmatas kontus 

var apskatīt krājumu vērtību katrai vietai, kontu form. 

Šādas grāmatas darbības tiek atjauninātas, grāmatojot ţurnālus un 

rēķinus: 

 Grāmatojot pārdošanas pasūtījumus, Virsgrāmatas darbībām, 

kas tiek lietotas pareizajos kontos, pavadzīmēm un rēķiniem. 

 Grāmatojot pirkšanas pasūtījumu, Virsgrāmatas darbībām, 

kas tiek lietotas pareizajos kontos pirkšanas pavadzīmes 

pavadzīmēm, rēķiniem vai iepirkto preču atgriešanas 

pasūtījumos. 

 Grāmatojot iepirkuma pasūtījumus un beigu raţošanas 

pasūtījumus krājumiem standarta izmaksu modeli, 

Virsgrāmatas kontā, kas atlasīts, pamatojoties uz iestatījumu 

tabulā krājumu grāmatošanas form. 

 Grāmatojot krājumu kustība, peļľas un zaudējumu, materiālu, 

preču ievešanas, raţošanas ievades, fiziskas inventarizācijas, 

etiķešu uzskaite vai projekta krājumu ţurnālus, Virsgrāmatas 

kontā, kas atlasīts, pamatojoties uz iestatījumu tabulā 

krājumu grāmatošanas form. 
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Ķīnas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

MK versiju salīdzinājums attiecībā 

uz Ķīnu 

Produkts var saturēt vairākas versijas, tās materiālu komplekta (MK) 

EPR aprites cikla laikā. Jūs varat izmantot MK salīdzinājums formu, 

lai noteiktu atšķirības starp vairākām produktu versijām. Jūs varat 

salīdzināt un izcelt atšķirības komponentu grupā ar līdzīgiem un 

daţādiem produktiem. Tas var palīdzēt jums efektīvāk atbildēt uz 

klientu pieprasījumiem par savu raţojumu atšķirību un izmanto un 

uzlabo vispārējo produktivitāti un darbības efektivitāti. 

Izmaiľas bankas konta saskaľošana un 

Ķīnas finanšu kalendārs 

Var saskaľot bankas kontu izrakstus par bankas kontiem, kas ir aktīvi. 

Bankas konta statusu nevar mainīt uz neaktīvu, ja kontā ir jebkurš 

saskaľošanas ţurnālus, kas tiek atvērts. 

Var apstiprināt arī noslēguma pārskata periodos, grāmatas 

kalendārs form. 

Saglabāt Ķīnas specifisku informāciju 

juridiskajām personām, kā arī kontu 

plāna izveidi 

Divi Ķīnas konkrētu jaunas pievienots juridiskās personas, kā arī kontu 

plāna izveidi var izmantot, lai uzstādītu Ķīnas specifisko informāciju. 

Uzlabojumi Ķīnas dokumenti Saskaľā ar Ķīnas grāmatvedības praksi, dokumentu numuriem jābūt 

secīgi Ķīnas talonus. Jūs varat pārbaudīt, vai Ķīnas dokumenta numurs 

ir secīgs, un tad Pārnumurēt talonus uz kontinuitātes Ķīnas dokumentu 

numuru. Jūs varat ģenerēt atskaites pārnumurēts kā dokumentu 

vēstures skatīšanu. 

Var veikt šādus uzdevumus: 

 Drukāt dokumentus no žurnāla dokuments form. Pirms 

vai pēc grāmatošanas var izdrukāt kvīti. Dokumenta pirms 

grāmatošanas var drukāt, izmantojot formālu grāmatošanas 

opciju. Tiek drukāta tikai to informāciju, kas tiek izveidots pēc 

tam, kad dokuments ir iegrāmatots. 

 Izveidotu Virsgrāmatas ţurnāla un ţurnāla rindu Ķīnas 

talonus form. Jūs varat apstiprināt un pēc viena dokumenta 

vai vairākiem dokumentiem. 

Importa bankas pārskatu apstiprināšanai 

pret pārskatu informācija, kas saglabāta 

Microsoft Dynamics AX 

Varat tagad importa bankas paziľojumus, daţādos formātos, saskaľotu 

importa bankas izraksti un saskaľot paziľojumu rindas ar iegrāmatoti 

bankas dokumentiem. 
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Ķīnas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Inventarizācijas kopsavilkuma 

atskaites Ķīnā 

Ķīnas uzľēmumi izmanto krājumu statuss pārskatu, lai skatītu 

krājumu kopsavilkuma statusu, tajā skaitā sākuma daudzums, ieejas 

plūsmas daudzums, izsniegto daudzumu un beigās norādīto preču 

daudzums,. Krājumu ieeja/izeja statusa atskaite ir cita inventāra 

atskaiti, kas piedāvā detalizētāku informāciju par lietotajām krājumu 

statuss atskaite. Šos ziľojumus var iegūt ar opciju, lai iestatītu 

krājumu dimensijas. 

Šādus ziľojumus var izmantot, lai pārbaudītu ieejas un izejas 

noliktavas krājumu pārvietošanu: 

 Krājumu statusu atskaites − parāda sākuma daudzumu, 

daudzumam, daudzumam un beigu daudzums krājumu 

noteiktam laika posmam,. 

 Ieeja/izeja statuss noliktavas atskaites − ieeja/izeja statuss 

noliktavas krājumus, kas rāda detalizētu noteiktam laika 

posmam,. 

Piemēram, ir statuss rāda krājumiem, kas saľemti no pirkšanas 

pasūtījumu, raţošanas pasūtījumu, pārvietošanas pasūtījumu un 

skaitīšanā un izmantojot citas ievades noliktavas darbības numurs. 

Ir statuss ietver jūsu iegādāto, pārvietot, vai saraţoto daudzumu. 

No statusa displejus krājumu izdevusi par pārdošanas pasūtījumu, 

raţošanas pasūtījumu, pārvietošanas pasūtījumu un skaitīšanā un 

izmantojot citas produkcijas krājumu darbības. Izmantojot šo 

informāciju, var apskatīt detalizētu ieeja/izeja krājumu stāvokli 

noteiktā laika periodā. 

Ja noteiktu laiku netiek atlasīts, kārtējā mēneša pirmais datums tiek 

izmantots kā sākuma datumu, un pašreizējais datums tiek izmantots 

kā beigu datums. 

Lietojot brīvā teksta rēķinu izsniedz 

rēķinu pievienotās vērtības 

nodokļa (PVN) 

Pievienotās vērtības nodokļa rēķinu var izdot tagad brīvā teksta 

rēķina form. 

Ziľot par informāciju, GB/T 24589 2010 

in China 

Parametru iestatīšana un atlasiet informāciju, ko jūs varat eksportēt 

XML failā, lai Ķīnas grāmatvedības programmatūras datu standartus. 

Ķīna finanšu dimensijai atribūtus Var definēt vairākus finanšu dimensijai atribūtus, papildus nodaļu, 

izmaksu centru un nolūku, lai apskatītu un rediģētu informāciju par 

kontu un ţurnālu.  

Ķīnā, Ķīnas bankas saskaľošanas ţurnāla un Ķīnas dokumentu sistēmu 

var izmantot papildu finanšu dimensijas. Šādi ziľojumi ir pieejami ar 

jaunajām dimensijām: 

 Konta analīze pa dimensijām 

 Konta bilances pa dimensijām 

 Kontu plāna kontu, dimensijas 

 Detalizēta informācija par Virsgrāmatas darījumiem pa 

dimensijām 

 Virsgrāmatas darījumi pa dimensijām 

 Kreditora bilance pēc dimensijām 

 Debitoru bilance pēc dimensijām 

 Matricas pārskats pa dimensijām 
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Ķīnas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Ķīnas talonus atjauninājumus Var ievadīt kontu un dimensiju atribūtu kopā darbībai. Unikāls 

komplekts dimensiju kombinācijas ar galveno un korespondējošo kontu 

var norādīt, kad darbībām ir izveidoti. Attiecībā uz Ķīnu, kad ievadāt 

ķīniešu talonus, var ievadīt Virsgrāmatas kontus un dimensijas vērtības 

kopā, un apstiprināt šos datus ar grāmatvedības noteikumiem pirms 

grāmatošanas ţurnālus. 

Mēneša vidējām izmaksām uz Ķīnu Krājumu pašizmaksas metodi, pamatojoties uz vidējo svērto princips 

ir ikmēneša vidējo izmaksu metodi. Saskaľā ar vidējo svērto principu, 

krājumiem, kas tiek izsniegtas no noliktavas tiek vērtēti, balstoties uz 

vidējo vērtību krājumi, kas katra mēneša krājumu slēgšanas periodā 

tiek saľemti noliktavā. Mēneša vidējo izmaksu metodi ir līdzīgs vidējo 

svērto izmaksu metodi, datumu, izľemot to, ka tas tiek aprēķināts 

mēneša vietā, izmantojot konkrētu datumu. 

Mēneša vidējo izmaksu metodi izmanto, lai aprēķinātu konkrētai precei 

vidējās svērtās izmaksas mēneša beigās. Šīs vidējās izmaksas pēc tam 

tiek izmantots koriģējiet darbības visām vienībām, ka preces, kas tika 

izsniegts mēneša laikā, tāpēc, ka visu produkciju, īpaša krājuma 

darbības mēnesī ir pašas vienības pašizmaksu. 

Tikai mēneša vidējās izmaksas no rēķinos iekļauto ieľēmumu aprēķina 

un tikai rēķina izdošanas darbības tiek slēgtas. Rēķinā nav ieejas 

plūsmas un izejas plūsmas darbībām tiek aprēķināti un apmetās tajā 

mēnesī, kad tās tiek iekļautas rēķinā. 

 

Čehijas Republikas valsts specifiku 

Čehijas Republikas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Termiľatlaides Čehijas Republikā Čehijas Republikā ir naudas atlaides tagad iekļauta, kad Nerealizētie 

valūtas maiľas ieguvumus un zaudējumus korekcijas aprēķina. 

Čehijas Republika atbalsta notiktu PVN Notiktu PVN var grāmatot kā divu nodokļu darbības. 

Pusgada nolietojuma pamatlīdzekļu 

pārdošanu un realizāciju 

Čehijas Republikā, pusi gada nolietojums pamatlīdzeklim var piemērot 

nodokļa aprēķina vajadzībām kad pamatlīdzeklis ir pārdots vai citādāk, 

neatkarīgi no atsavināšanas dienas. Opciju, lai ļautu izmantot pusgada 

nolietojuma ir pievienota nolietojuma priekšlikuma formā. 

Nodokļu darbības var iekļaut papildu 

PVN informāciju 

Papildu PVN reģistra datums tagad iekļauta informācija par nodokļu 

darbības. Ja formējiet PVN darbību saskaľošanas pārskatu, šī papildu 

informācija tiks iekļauta. 
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Austrumeiropas reģiona specifiskās funkcijas 

Austrumeiropas reģiona specifiskās funkcijas 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Debitora rēķinu numerācijas Lietuva un 

Latvija 

Lietuva un Latvija, var piešķirt īpašus numurus pārdošanas rēķinu 

lietotājs vai lietotāju grupa. 

Pirmsiegādes pamatlīdzekļu apstrāde Microsoft Dynamics AX 2012 R2, pamatlīdzekļu iegādes var sadalīt 

atsevišķos divos posmos, katrs ar savu Virsgrāmatas grāmatojumus un 

pamatlīdzekļu atjauninājumiem. Tas ļauj ierakstu atsevišķā GL ieraksti 

kad aktīva izdevumus un to nodošanu ekspluatācijā. Nolietojums 

pamatlīdzekļiem, joprojām ir pirmais solis procesā (pirmsiegādes 

posms) nav atļauta. Pirmsiegādes summas ir skatāmi aktīvu līmenī. 

PVN direktīvas uzdruku uz pārdošanas 

rēķiniem. 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 sniedz iespēju uzstādīt nodokļu 

direktīvas atbilstošo PVN kodi un tos izdrukāt pārdošanas rēķinos 

dalās valodām visās austrumu Eiropas valstīs/reģionos. 

Kārta pamatlīdzekļa nolietojuma 

summas austrumu Eiropas 

valstīs/reģionos 

Pamatlīdzekļa nolietojuma summas var noapaļot uz augšu vai uz leju 

līdz tuvākajam skaitlim, kā norādīts laukā Nolietojuma noapaļošana. 

Atjaunināt nodokļu atskaitēm, kuru 

pamatā ir PVN reģistra datums 

Čehijā un Polijā, jūs varat ziľot informāciju par nodokļiem uz datumu, 

kurš atšķiras no grāmatošanas datuma. Datums, PVN reģistra lauks tiek 

pievienots pārdošanas, iepirkuma un projekta dokumentu. Tagad jūs 

varat izveidot daţādus PVN pārskatus, pamatojoties uz šo datumu. 

Labots rēķinu Austrumeiropas valstu/reģionu, var izveidot un atcelšana brīva teksta 

rēķina grāmatošana bez korekcijas brīva teksta rēķina izveide. 

Intrastat pārskatiem par austrumu 

Eiropas valstīs/reģionos 

Intrastat pārskatus par austrumu Eiropas valstīs/reģionos var radīt 

vispārēju XML formātā. Var izmantot Extensible Stylesheet Language 

Transformations (XSLT) stila lapas un eksporta valsts/reģiona 

specifiskām Intrastat atskaites kā XML vai. csv failu, pamatojoties 

uz XSLT stila lapu. XSLT stila lapu var izmantot, lai uzturētu vairākas 

versijas,. XML vai. csv failu. 

Debitora un kreditora nosegšanas 

darbības var apskatīt tagad noteiktu 

apmaksas tipu 

Jauns palīgs tabulu saglabā papildu informāciju par maksājumu 

darījumiem. Šo informāciju var apskatīt, noklikšķinot uz darījumu 

norēķinu pogu klienta darbības un Kreditoru darbību norēķinu 

šādas formas: 

 

 Valūtas pārrēķins, ja norēķinu rēķinu un maksājumu rada 

faktisko maiľas kursa starpība 

 Grāmatošanas profilu izmaiľas, kad divi ieraksti ar citu 

grāmatošanas tiek slēgtas 

 Priekšapmaksas maksājumu, pārveidojot priekšapmaksa 

konvertēšanas uz maksājumu, vai vice versa, izmantojot 

priekšapmaksas apstrādes formas 

 Nerealizētā valūtas kursa korekciju, ja norēķinu rēķinu un 

maksājumu veido Nerealizētie valūtas kursa starpību apvērse 

 Termiľatlaides, norēķinus ar maksājumu, kas ir piemērota 

Termiľatlaide rēķinā 

 Sīknaudas starpība risināšanas rēķina samaksu ar nedaudz 

atšķirīgu summu (pārmaksas/iztrūkums) 

 Nosacījuma PVN grāmatošana rēķinu ar maksājumu, kas ir 

nosacījumu piemēro nodokļa nosegšanai 

 Visuzľēmuma norēķinu rēķina ar citu uzľēmumu, izmantojot 

starpuzľēmumu funkcionalitāti maksājumu nosegšanai 
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Austrumeiropas reģiona specifiskās funkcijas 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Eiropas Savienības (ES) pārdošanas 

saraksta pārskatu par Austrumeiropu 

Microsoft Dynamics AX 2012, atbalsta Eiropas Savienības (ES) 

dalībvalstu skaitu pievienoja valstis viegli izveidot vispārēju pārdošanas 

saraksta pārskatu par pārdošanas (un pirkumus, daţos gadījumos), 

precēm un pakalpojumiem PVN reģistrētiem subjektiem citās ES 

dalībvalstīs valstīm. Microsoft Dynamics AX 2012 R2, atbalsts ir tiek 

integrēts šādu austrumu Eiropas valstīm/reģioniem: 

 Čehijas Republika 

 Ungārija 

 Lietuva 

 Latvija 

 Polija 

 Igaunija 

Veikt maksājumus, izmantojot Austrumu 

Eiropas valstīs un reģionos avansa 

turētāji 

Var uzstādīt darba ľēmējiem kā avansa turētāji un pēc kreditora 

rēķinu avansa turētāja detaļas. Avansa turētāja darbības, lai izveidotu 

Virsgrāmatas ierakstus var atrisināt. Avansa turētāja darbības var 

ievadīt v/g ţurnālos un slīdēšanas ţurnālos. 

Iemesla koda atbalsta projekti Lauku iemesla kods un iemesls komentāru ievadīšana ir pievienoti 

rēķinu priekšlikuma formā rēķinu ţurnāla formā un atlasiet kredīta 

notas formā. Tas ir atbalsts Austrumeiropas Eiropas tiesību aktu 

prasības sākotnējā rēķina atsauces apdrukātu kredīta notu 

dokumentiem. 

Tas sniedz atbalstu projektu rēķiniem šādām austrumu Eiropas valstīs 

un reģionos: 

 Čehijas Republika 

 Ungārija 

 Latvija 

 Lietuva 

 Polija 

Pamatlīdzekļu inventarizācijas ziľojumā Fiksēto pamatlīdzekļu inventarizācijas Igaunija un Latvija ir 

pieejams pārskats. 

Korekciju grāmatojumi lieto tagad 

storno grāmatvedības principu visā 

Austrumeiropā 

Storno grāmatvedības principa piemērošana attiecībā uz korekciju 

grāmatojumi tiek paplašināts, lai visas austrumu Eiropas 

valstīs/reģionos. Storno grāmatojumu tagad ir pieejami visā 

Austrumeiropā, kad jūs rīkojieties šādi: 

 Pēc pārdošanas pasūtījuma pavadzīme vai pirkšanas 

pasūtījumu preču saľemšanas. 

 Atcelt reģistrēto kreditoru rēķinu. 

 Grāmatot krājumu darbības vai rīcībā korekcija (saľemšanas 

korekcija). 

 Grāmatotu krājuma pārrēķināšanas vai slēgšanas (jautājums 

korekcija). 

 Anulēt noliktavas un korekcijas aprēķināšana. 

 Stundu, izdevumu, krājumu vai maksu negatīvu ţurnāla 

grāmatošana.  

 Koriģējiet projektu darbības. 
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Austrumeiropas reģiona specifiskās funkcijas 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Bankas konta darījumiem un naudas 

norēķinos par Austrumeiropas valstu 

valūtas kursa korekcijas 

Ja valūtas kurss starp pārskata valūtu un norēķinu valūtu maiľa var 

pārvērtēt bankas konta darījumiem un skaidrās naudas darījumos 

pārskata valūtā. Pārvērtēšanas laikā, jūs varat ģenerēt atskaites, 

lai iegūtu šādus datus: 

 Valūtas korekcijas darbības 

 Virsgrāmatas darbības pārskatu un grāmatvedības valūtām, 

atsevišķi 

 

Funkcionalitāti atbilstoši Vācijas valsts specifikai 

Funkcionalitāti atbilstoši Vācijas valsts specifikai 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Aprēķinot Kapitālās izmaksas Kapitālās izmaksas Vācijā ir jāaprēķina kā tad, ja tika veikta korekcija, 

neatkarīgi no datuma, kurā tika izveidota korekcijas darbības biznesa 

gada pirmajā dienā. 

 

Ungārijas valsts specifiku 

Ungārijas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Valūtas kursa aprēķini attiecībā uz 

bankas un kases maksājumiem redizains 

Lai pielāgotu Ungārijas likumdošanas prasības par valūtas kursa 

aprēķinu, piebilda vidējās likmes metodei, lai aprēķinātu valūtas 

kursa korekcijas. 
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Indijas valsts specifiku 

Indijas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Robeţlielumu pārsniedz 

kļūdas/brīdinājuma ziľojumu 

izľemt no Indijas tiešo nodokļu 

Sliekšľa validācijas kļūdas/brīdinājuma ziľojumu funkcionalitāte, ko var 

iestatīt, lai paziľotu lietotājiem kopējo darījumu summa pārsniedz tiešo 

nodokļu (TKS/TDS) robeţvērtības attiecībā uz pirmo reizi ir novecojusi 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Lūdzu, ľemiet vērā, ka slieksnis 

funkcionalitāte nav novecojusi; tiek noľemts tikai kļūdu/brīdinājuma 

ziľojumu. 

Nolietojuma aprēķins attiecībā uz Indiju Atbilstoši likumam par Indijas uzľēmējsabiedrībām, aktīviem 

nolietojumu aprēķina, pamatojoties uz dienu periodu, rūpniecības 

nozares veidam un veidu maiľu skaits. Jūs varat aprēķināt nolietojumu 

uz aktīviem, kas ir atkarīga no tā, cik dienu laikā pamatlīdzeklis ir 

faktiski nodoti ekspluatācijā, izmantojot šādas metodes: 

 Procentuālo vērtību lineārā metode 

 Rakstiski nosaka vērtības metodi (vai samazinot nolietojuma 

aprēķināšanas metode) 

 Mēneša nolietojums, kas aprēķināts, pamatojoties uz faktisko 

dienu skaitu mēnesī 

Uz Indiju, pievieno procentu lineāro metodi. Procentuālo vērtību lineāro 

metodi izmanto tikai dienā pamatojoties parametru, aprēķinot 

nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts, izmantojot to dienu skaitu, 

un tiek parādīts nolietojuma profilus veidlapas vērtības modelim 

attiecībā uz atlasīto nolietojuma aprēķināšanas metodi un kalendāra 

tipu. Ja atlasāt samazināt bilances metodi, kā pašreizējās vērtības 

modeļa slānis, var izmantot standarta nolietojuma aprēķināšanas 

process gan dienā pamatojoties nolietojuma aprēķināšanas process. 

Var pievienot standarta kalendārā vai kalendāra dienu, kad nolietojuma 

tabulu izmanto redukcijas metode. 

Sezonas un ārpus sezonas rūpniecības nolietojums tiek aprēķināts, 

izmantojot minimālo dienu skaitu, parametru. SHIFT + nolietojums 

tiek aprēķināts, kad ir vērā šādus faktorus: 

 Veida maiľu un raţošanas nozares.  

 SHIFT + nolietojuma likmi. 

 Grāmatošanas līmeni vērtības modeļa ierakstam ir jābūt 

pašreizējo, un kalendāru tipam jābūt dienā, pamatojoties. 

Aprēķinātā maiľu nolietojuma vērtības modelim tiek parādīts atsevišķi 

katra veida maiľu. Vienu maiľu nolietojuma kalendāru tipam jābūt 

dienā, pamatojoties, pašreizējās vērtības modeļa slānis, un 

nolietojuma aprēķināšanas metodi ir taisnās līnijas procentus vai 

samazinot nolietojuma aprēķināšanas metodi. 

Indijas finanšu dimensijas Var definēt neierobeţotu finanšu dimensijas un izmantot tās finanšu 

dimensijas kā kontu plāna konta segmentos. Var definēt PVN grāmatas 

grupām, tieši finanšu dimensijas un netiešo nodokļu jautājumiem, EXIM 

veicināšanas shēmām un akciju pārvedumi. 
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Indijas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

EXIM eksporta veicināšanas 

kapitālieguldījumu preču (EPCG) 

veicināšanas shēma 

Saskaľā ar eksporta veicināšanas kapitālieguldījumu preču (EPCG) 

shēmu, licences turētājs var importēt kapitāla precēm, tostarp 

datortehniku un programmatūru. Kapitāla precēm 0 % EPCG shēmu 

importu spēkā esamības laiku ir 9 mēneši. Var pagarināt tikai vienreiz 

2 gados eksporta saistību termiľu noteiktiem nosacījumiem. Pienākums 

eksportēt ir līdzvērtīgi 6 reizes pienākums saglabāt kapitāla preces, 

kuras ieved saskaľā ar EPCG shēmu un eksporta saistības ir jāizpilda 

6 gadu laikā no atļaujas izsniegšanas dienas. 

 

Izdevīgiem nodokli 3 % EPCG shēmu pieļauj eksporta saistības 8 reizes 

saglabāts kapitālieguldījumu preces, kas importētas saskaľā ar EPCG 

shēmu, tiks izpildīti 8 gadus nodoklim līdzīgu. EPCG atļaujas ar nodokli 

saglabāt summu INR 100 crores vai vairāk, eksporta saistības var 

izpildīt par 12 gadiem.  

 

Uzľēmumi, kas darbojas saskaľā ar valdes Industrial & Finanšu 

rekonstrukcijas (BIFR) un zonu lauksaimniecības eksporta vienības 

arī tiek piešķirtas 12 gadu laikā izpildīt savas eksportēšanas saistības. 

Komersanta eksportētāji var importēt kapitālieguldījumu preces 

saskaľā ar EPCG shēmu, ja kapitālieguldījumu preces ir uzstādīti 

rūpnīcā, un to atbalsta raţotājam, kurš apstiprināja licences. EPCG 

atļaujas turētājs arī iepērk, mašīnas un iekārtas no Indijas, un Indijas 

raţotājs var importēt sastāvdaļas mašīnām ar izdevīgiem likmi 

0 procenti vai 3 procenti. Tomēr licences turētāja, nevis kā raţotājs, 

ir atbildīga par eksporta saistības. 

Elektronisks faila formāts, TDS un TCS 

paziľojumus par izmaiľām 

Saskaľā ar Indijas nodokļu tiesību aktiem juridiskām personām 

jāiesniedz ceturkšľa nodokļu atskaita avots (TDS) un nodokli iekasē 

avots (TKS) pārskatus elektroniskā formā ar valsts vērtspapīru 

depozitārijā ierobeţota (ĢNSDL). 

 

Elektronisko TDS un TCS pārskatos jāiekļauj deductor, utilīta 

izmanto atgriešanās sagatavošanu pārvietošanas dokumenta numuru, 

informāciju no trešajām personām, no kurām atskaitīti nodokļu vai 

savāc un challan informāciju, kas attiecas uz nodokļu valdības 

pilnvarotas bankas filiālēs depozīta nosaukuma tipu. 

 

Valsts iestādēm jārada TDS un TCS paziľojumi ir elektronisks faila 

formāts, kas ietver šādus papildu datus: 

 

 Ministrijas informācija – ministrija, kas pieder valsts 

uzľēmumam. 

 Samaksas un konta Officer (PAO) kods – sešu zīmju burtu un 

ciparu kods. 

 PAO reģistrācijas numurs – septiľu ciparu reģistrācijas 

numurs. 

 Zīmēšanas un izmaksāšanas Officer (DDO) kods – desmit 

rakstzīmju burtciparu kodu. 

 DDO reģistrācijas numurs – desmit ciparu reģistrācijas 

numurs. 

Regulāra vai labojumu elektroniskā TDS un TKS paziľojums faili ir 

jāapstiprina rīka failu pārbaudes utilītu (FVU) pirms pārskati tiek 

iesniegti līdz ĢNSDL. FVU rīks pārbauda, vai challan dati citēti 

elektronisko TDS un TCS paziľojumi pret bankām Augšupielādēja 

challan detaļas. Gadījumā, ja neatbilstība challan detaļas, brīdinājums 

fails tiek izveidots ar sīku informāciju par neatbilstību. 
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Indijas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Atjauninājumus, lai importētu rīkojumus 

attiecībā uz Indiju 

Preču importa pasūtījuma rindā daudzums var palielināt pēc tam, 

kad jūs atjaunināt rēķinu reģistrācijas secībā. Nevar samazināt preces 

importa pasūtījuma rindā daudzums, pēc tam, kad jūs atjaunināt rēķinu 

reģistrācijas kārtību. Atjauninātu importa daudzums rindā jābūt 

mazākai par likumprojektu par ierakstu daudzums jau grāmatotas 

krājumam.  

 

Var skatīt atjaunināto ievešanas kārtību, Rēķinu reģistrācija form. 

 

Grāmatojot rēķinu par ierakstu, kas attiecas uz rīkojumu importēšana 

Bill iebraukšanas pasūtījuma rindai ir atzīmēta izvēles rūtiľa Rēķinu 

reģistrācija form. Nevar dzēst pasūtījuma rindas importēšana no 

Rēķinu reģistrācija formu, ja Bill iebraukšanas pasūtījuma rindai 

tiek atzīmēta izvēles rūtiľa. 

Debitoru un kreditoru rēķinu konti Var izveidot un ievadiet rēķina rindai, kas nav saistīti ar pirkšanas 

pasūtījumu rēķinā. Informāciju var ievadīt šādus nodokļus šiem rēķina 

rindās: 

 

 Nodokli atskaita sākumpunktā (TDS) 

 Nodokli iekasē avots (TCS) 

 Indija PVN 

 Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 

 Akcīze 

 Pakalpojumu nodoklis 

Varat arī izveidot periodisku rēķina un aprēķinātu periodisku rēķina 

summai tiešie un netiešie nodokļi. Visus datus, kas nepieciešami, lai 

izveidotu periodisku rēķinus var norādīt brīvā teksta rēķinu 

veidņu form. 

Pamatlīdzekļu pārsūtīšana uz Indiju Pamatlīdzekļus var pārsūtīt starp atlasīto vērtības modeli, izmantojot 

grāmatvedības ierakstus daţādās dimensijas vērtības. Saskaľā ar 

Indijas ienākumu nodokļa likuma prasībām, pamatlīdzekļus veidoja 

un nolietojumu aprēķina, izmantojot aktīvu koncepcijas bloku. 

Pamatlīdzekļiem, kuriem ir kopīgu īpašību – tās ir sagrupētas bloki 

aktīvus, balstoties uz pamatnostādnēm, ľemot vērā Indijas ienākumu 

nodokļa likumā. Kad atsevišķam aktīvam ir saistīta ar aktīvu (apzīmētas 

kā pamatlīdzekļu grupu sistēmā Microsoft Dynamics AX) bloku, 

atsevišķam aktīvam zaudē savu identitāti un apvienojās ar aktīvu 

grupas vērtības. Nolietojums ir piemēroti pamatlīdzekļu grupu vērtību 

kopumā un netiek aprēķināta atsevišķa aktīva vērtības.  

 

Sistēma nevar noteikt atsevišķu nolietojuma vērtība un atlikusī vērtība 

pamatlīdzekļa, kas tiek nodota, ja aktīva ir saistīta ar pamatlīdzekļu 

grupas vērtības modeli, kuru pamatlīdzekļu grupas nolietojuma ir 

piemērojama. Tādējādi vērtības modeļus piesaistīta pamatlīdzekļa, 

kas Pamatlīdzekļu grupas nolietojuma ir atzīmēta izvēles rūtiľa 

ir filtrēts ārā no pamatlīdzekļu nodošana form. 
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Indijas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Subledger ţurnālu un izplatīšanu saistībā 

ar Indijas tiešo nodokļu ieviešanu 

Subledger ţurnālu un sadales sistēma ir piemērota ar Indijas 

funkcionalitāti, lai rēķinātos ar nodokli atskaita avots (TDS) un avotu 

(TKS) tiešo nodokļu summas iekasē nodokļu. Ar ieviešanu, ir ieviesta 

jauna naudas summu, ieturamais nodoklis un TDS un TCS tiešo nodokļu 

summas var tikt izplatīts starp dimensijām, ľemot vērā sākotnējais 

pirmdokumenta rindas avota summu sadalījumu. Kā daļu no subledger 

ţurnālu un izplatīšanas funkcionalitāte, grāmatvedības ierakstus un TDS 

TKS nodokļu summas var pārbaudīt pirms summas, kas tiek 

grāmatotas Virsgrāmatas kontos. 

 

Šī funkcija attiecas uz tiešo nodokļu summām, kas balstās uz pirkšanas 

pasūtījumus kreditoru rēķinus un brīva teksta rēķiniem. 

Tiešo nodokļu ierakstiem, kuri grāmatoti 

Virsgrāmatā noregulēšanas paľēmiens ir 

mainījusies. Šis rīks aizstāj līdzekli TDS 

un TCS koriģēšanai, kas tagad ir 

novecojusi. 

Pielāgot tiešo nodokļu ierakstus, izmantojot ieturamā nodokļa ţurnāls, 

kas tiek ģenerēts no Virsgrāmatas. Ţurnālā ieturamais nodoklis var 

norādīt detalizētu informāciju tiešo nodokļu darbības regulēšanai, 

pārrēķina PVN summu, un pēc tam pārsūtiet informāciju uz v/g ţurnāla. 

Manuālās regulēšanas nodokļu Atgūstamo nodokļu vērtības par katru darbību galvenokārt apmaksā 

var pielāgot manuāli. Jūs varat veikt korekcijas par atgūstamā nodokļa 

grāmatotās darbības vai kreditoru darbību iegrāmatošanas izsekošanas 

ieraksta oriģinālu vai izveidojot jaunas korekcijas darbības. Jūs varat 

izveidot un norēķiniem par darījumiem ar akcīzes un PVN atgūstamās 

summas formā Pirkšanas pasūtījums. Jūs varat izveidot un norēķiniem 

par darījumiem ar akcīzes un PVN maksājamo summu pārdošanas 

pasūtījumu form. Izveidot darbības pakalpojumu atgūstamajai 

nodokļa summas vai pakalpojumu maksājamās nodokļu summas un 

nokārtot tos maksājumu ţurnālā. Atlīdzināmi un maksājamo summu 

salīdzina un pielāgot tos darbības form. 

SLJL ietekme uz Indijas akcīzes nodokļa 

funkcionalitāti 

Subledger uzskaites sadales sistēmu ietekme uz Indijas funkcionalitāti 

attiecībā uz akcīzes nodokli. Ar subledger uzskaites sadales struktūru, 

var iegūt pārskatu par sadalījumu par izmaksu centriem pirms 

grāmatojat Virsgrāmatas kontu summu. Tas ietver šādus 

grāmatojumus: 

 Atliktās summas akcīzes nodokļa vērtības preces, kas nav 

atļauts apgalvoja, kā atlīdzināmi iegādes gadā 

 Kredīta notas darbības ar akcīzes nodokļa summām, kas ietver 

centrālo vērtību kombinācijas pievienotās (CENVAT) 

 Reģistrēts nodokļu korekciju summas pirkšanas pasūtījumu 

rēķinus, brīva teksta rēķinus un pirkšanas pasūtījuma kredīta 

notām 

Mainīt krājuma tipu uz Indiju Varat norādīt krājumam, krājuma tipu preces vai pakalpojumu 

nevis MK. 

 

Preces, ko uzľēmums raţo tiek atjaunināti ikdienas akciju konta (DSA) 

reģistrā, pamatojoties uz noklusējuma pasūtījuma tips – produkcijas 

vērtību iestatīšana krājumu. Arī vienumu detaļas Standarta ievades 

izvades norma (SION) formu un eksporta importa (EXIM) 

veicināšanas shēmām dizains ir atjaunināti, pamatojoties uz 

Noklusētais pasūtījuma tips – produkcijas vērtība Iestatīt 

vienuma. Var norādīt Noklusētais pasūtījuma tips krājumam. 
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Indijas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Bill ierakstu informāciju tiek novērtēts, 

pamatojoties uz līnijas, līnijas 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2, katrai rindai ierakstu bill (BOE) ir 

aprēķināti nodokļi, publicēts un reģistrē atsevišķi. 

Standarta ievades izvades 

normas (SION) 

Indijas valdība piedāvā daudz īpašu stimulu shēmas Indijas 

importētājiem. Šīs shēmas pieejamas galvenokārt importētajiem 

produktiem, kas tiks izmantoti, lai eksporta preču raţošanai. 

Standarta ievades izvades normas (SION), kas ir publicēts un izsniegts 

ģenerāldirektorāts, ārvalstu tirdzniecības (DGFT), ietver vadlīnijas, kas 

attiecas uz veidu izejvielas vai materiāli, kas var ievest, nemaksājot 

muitas nodokli. Šīs izejvielas jāizmanto standartizēts eksportējamo 

produktu raţošanai. Licences, kas izsniegtas saskaľā ar nodokļa 

atbrīvojuma shēma balstās uz SION. Piemēram, daţu veicināšanas 

shēmām, piemēram iepriekšējas atļaujas (AA) un beznodokļu ievešanas 

atļauju (DFIA) licences tiek izsniegtas tikai attiecībā uz produktiem, kas 

iekļauti tabulā SION. 

 

SION tabulā norādīta saraksts vietējās izcelsmes izejvielām, ko var 

ievest, nemaksājot muitas nodokli, pamatojoties uz šādiem faktoriem: 

 

 Materiālu saturs procentos 

 NET plus zudumi procentos 

 Procenti no eksporta FOB (Free vilcienā) vērtības 

 Neto neto (bez jebkāda zudumi) 

 Faktisko patēriľu atsevišķi 

Uzlabojumi attiecībā uz pirkšanas un 

pārdošanas pasūtījumus uz Indiju 

Var piešķirt papildmaksas pirkšanas pasūtījuma atlasītā pirkšanas 

pasūtījuma rindām. Papildmaksas var piešķirt, izmantojot visu summu 

un katrā rēķina sadales metodes. 

 

Var atjaunināt vai pārskatītu nodokļu informāciju par pirkšanas vai 

pārdošanas pasūtījumu, pirkuma līgumā uzskaitītā pasūtījuma 

rindām, kas formu vai pārdošanas līgumu nodot pasūtījumu 

rindas form. 

 

Grāmatojot rēķinu par ierakstu, varat norādīt iemesla kodu un 

komentāri par jebkuras izmaiľas, ko veicat importēšanu pirkšanas 

pasūtījumu. 

 

Izpildot iepirkuma pasūtījuma gadu beigt procesu (atvēršana vai 

aizvēršana), ieturamais nodoklis netiek ľemts vērā. 

Atvērtu debitora rēķinu un norēķinu 

uzlabojumus attiecībā uz Indiju 

Var skatīt atvērtās rēķinu darbības, rēķina summām, atsauces, 

maksājumu, procentu un maksas, kas saistītas ar rēķiniem un bilances 

rēķina līmenī un rēķina rindas līmenī, kopsavilkumu. Var arī izvēlēties, 

kuru rēķina rindas, lai norēķinātos kad daļējs maksājums tiek veikts. 

Turklāt uz Indiju, var apskatīt faktisko summu, nodokli iekasē pie avota 

(TKS) kreditoru un nodokļa atskaitīt pie avota (TDS) realizācijas 

faktūrrēķinu atsevišķi.  

 

Varat arī apskatīt atlasīto daļēju maksājumu veidus, ar TDS un TCS 

summas rēķina rindās atsevišķās kolonnās. 



 

324 

 

JAUNAS, MAINĪT UN NOVECOJUSI LĪDZEKĻI MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 

Indijas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Pārrēķins no netiešajiem nodokļiem, ko 

izraisījusi īpašus nosacījumus 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2, ir ieviests, nesaistītos nodokļu tabulu. 

Šīs tabulas mērķis ir neļaut sistēmai pārrēķināšanas netiešos nodokļus, 

ja vien pārrēķināšanas izraisa konkrētu nosacījumu, tādējādi uzlabojot 

veiktspēju. Netiešie nodokļi tiek pārrēķinātas, kad darbības grāmatotas 

šādās formās: 

 

 Pirkšanas pasūtījuma detaļas 

 Kreditora rēķinu –PO un Non PO līnijas 

 Pirkšanas pieprasījums 

 Rēķinu ţurnāls 

 Rēķinu reģistrs 

 Rēķinu apstiprināšanas ţurnāls 

 Virsgrāmatas ţurnāls 

 Kreditoru maksājumu ţurnāls 

 Debitoru maksājumu ţurnāls 

 Brīva teksta rēķins 

EXIM beznodokļu ievešanas atļauju 

(DFIA) veicināšanas shēma 

Beznodokļu ievešanas atļauju (DFIA) veicināšanas shēma ļauj ievest 

ar atbrīvojumu precēm, kas tiek izmantoti tādu produktu raţošanai, 

eksportam vai ko izmanto vai patērē raţošanas procesā. DFIA pārvalda 

biroja ģenerāldirektorāta gada ārējās tirdzniecības (DGFT). Sākotnēji 

nosaukts beznodokļu papildināšanas sertifikāts eksporta uzľēmumiem 

precīza uzskaite ar elementiem, ko var ievest bez muitas nodokļa 

stimulu shēmas un tabulas SION DFIA palīdz. 

Atjaunināt informāciju nodokļu 

korekcijas brīva teksta rēķinu 

Varat norādīt maksimālo mazumtirdzniecības cenu par krājumu vienību 

brīvā teksta rēķina formu un aprēķināt nodokļu summu par iekārtas 

pamatā Kad akcīzes nodokļa no brīva teksta rēķinu transakcijas tiek 

iegrāmatotas, I daļa akcīzes reģistri tiek atjaunināts ar daudzuma 

detaļas. 

 

Var labot, brīva teksta rēķinā, kas tiek grāmatota. Uz Indiju, var 

atjaunināt arī šāda informācija nodokļa rēķinu: 

 

 Atjaunināt akcīzes reģistru ar informāciju par laboto rēķinus 

vai rēķinus atcelta. 

 Ja rēķina labošana tiek veikta segtā rēķinā atcelt pakalpojumu 

PVN ieraksti. 

 Atcelt nodokli iekasē avots (TKS) ierakstus ja rēķina labošana 

tiek veikta pēc TKS oriģinālā rēķina tiek segts. 

Nodokļu likmes uzlabojumus attiecībā 

uz Indiju 

Var ievadīt nodokļu likmes, kurās ir pieci cipari aiz komata, lai 

aprēķinātu muitas, akcīzes nodokļa vai PVN summas. Nodokļa likmi 

nosaka nodokli, kas ir saistīti ar pārdošanu, piemēram, PVN, maksas, 

nodokli, pirkšanas nodokļa vai iepakojuma nodokli. Šīs likmes var 

ievadīt šādās jomās: 

 

 Koncesiju vērtība – koncesijas vērtību definē, maza apjoma 

rūpniecības (SSI) piegādātājiem. 

 Preferenču vērtību-preferenciālās nodokļu kodus. 

 Saglabāšanas % – ieturējuma likmi PVN darbības. 

 Procenti – piemērot darījumu PVN saglabāšanas procents. 

 Nodokļu proc. Izmanto, lai aprēķinātu muitas nodoklis nodokļa 

procenti. 



 

325 

 

JAUNAS, MAINĪT UN NOVECOJUSI LĪDZEKĻI MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 

Indijas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Pārdošanas un pirkšanas pasūtījumi, 

uzlabojumi attiecībā uz Indiju 

Pirkšanas pasūtījumu rindas var izveidot ar negatīvu daudzumu-

inventarizēto krājuma jaunā vai esošā iepirkuma pasūtījuma. 

Var izveidot un grāmatot pārdoto preču atgriešanas pasūtījums-

inventarizēto krājumu. Var aprēķināt tikai netiešie nodokļi par 

negatīva pirkšanas vai pārdošanas pasūtījuma rindām. 

 

Var labot pirkšanas pasūtījuma vai pārdošanas pasūtījuma pavadzīmē, 

kas jau tiek atjaunināts akcīzes nodokļa reģistra daudzumu un nodokļa 

summu. Rēķinu, pirms grāmatošanas varētu labot. Grāmatojot rēķinu, 

akcīzes nodokļa reģistra tiek papildināta ar trim reģistra ID: 

 Sākotnējais daudzums un nodokļa summu 

 Anulētā summa daudzums un nodokļu 

 Koriģēto daudzumu un nodokļa summu 

Piešķirt finanšu dimensijas ierakstus, 

kas ģenerēta formā Pārsūtīšanas 

pasūtījumi 

Finanšu dimensijas var piešķirt katram ieraksta rindiľu, tiek ģenerēts 

pārsūtīšanas pasūtījumiem. 

Paaudzes finanšu pārskatu programmā 

Microsoft® Excel India 

Finanšu pārskatus, bilances un peļľas un zaudējumu aprēķins, kā var 

izveidot programmā Microsoft Excel. Izveidoto finanšu pārskatu parāda 

grafika kolonnas numuru, virsrakstu piezīmes un kājeni. 

SLJL ietekme uz Indijas pasūtījuma 

maksājuma funkcionalitāti 

Subledger uzskaites sadales sistēmu ietekme uz funkcionalitāti, lai 

pielāgotu pienākumu, tostarp šādas eksporta veicināšanas shēmas 

funkcionalitāte: 

 Iepriekšēju atļauju (AA) 

 Beznodokļu ievešanas atļauju (DFIA) 

 Nodokļu tiesības nodot grāmatas (DEPB) 

 Eksporta veicināšanas kapitālieguldījumu preču (EPCG) 

Ar subledger uzskaites sadales struktūru, lietotāji var iegūt pārskatu 

par sadalījumu par izmaksu centriem pirms summa tiek iegrāmatota 

Virsgrāmatas kontos. 

Ieturējuma nodokļa aprēķināšanu 

kešatmiľas īstenošana 

Šis līdzeklis ir uzlabot īstenošanu nesaistītos nodokļa aprēķinu. Ieturētā 

nodokļa kešatmiľa tiek īstenots visas darbības no subledger ţurnāliem, 

piemēram, rēķinus, brīva teksta rēķinus, kreditoru rēķinus un pirkšanas 

pasūtījumiem. 

 

Grāmatošanas darbības sekas nodokļu pārrēķinu, lai ikreiz, kad 

darījuma nodokli atskaita avots (TDS) un nodokli iekasē avots (TKS) 

ir ievietojis no avota dokumenta, nodokļa pārrēķins.  

 

Lai uzlabotu un nodrošinātu pareizu ieviešanu subledger ţurnāla 

funkcionalitāte, nodokļa nav pārrēķināta, ja vien nav īpašu izraisot 

notikumu, piemēram, mainīt PVN grupu. 
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Indijas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Globālajā adrešu grāmatā, Indija Globālajā adrešu grāmatā ir centralizēta atrašanās vieta, kurā ir 

informācija par uzľēmumiem, piemēram, klientiem, piegādātājiem un 

sabiedrību. Informācija par nodokļiem un nodokļu reģistrācijas numurs, 

kas pievienots šiem uzľēmumiem arī atľemta globālajā adrešu 

grāmatā.  

 

Izveidojot jaunu pārdošanas pasūtījumu, pirkšanas pasūtījumu, 

pirkšanas pasūtījumu, maksājumu rēķina vai maksājumu ţurnāla, vai 

tad, kad jūs veicat birţas darījumu nodošanu, PVN, pievienotās vērtības 

nodokļa (PVN) un pakalpojumu nodokļu informācija tiek atjaunināta no 

globālā adrešu grāmata.  

 

Nosaukums, kas definēts primārai adresei, juridiska persona forma ir 

parādīta nodokļu informācijas tab par debitoriem un kreditoriem. 

Uzlabojumi nodokļu reģistrācijas numurs 

piešķires 

Uzľēmumi Indijā, lai šādus uzlabojumus veikti pret metodi, ko 

izmantoja, lai piešķirtu nodokļu reģistrācijas numuriem: 

 

 Nodokļu informācija vairs nav spēkā datumu. 

 Var izveidot jaunu nodokļu informācijas uzskaiti un skatā 

esošos ierakstus, lai noteiktu atrašanās vietu. 

 Informācijas ierakstus attiecībā uz noteiktām vietām var 

piešķirt nodokļu darbībām. 

 Grāmatojot transakcijas, reģistrus un konti tiek atjaunināti ar 

papildinformāciju atlasītajam PVN reģistrācijas numurus. 

Papildus iespējas izmainīt reģistrācijas numuri nav veiktas izmaiľas. 

Microsoft Dynamics AX 2009, lietotāji var modificēt tiešā veidā katrā 

reģistrācijas numurs. Tagad, kad lietotāji atlasa adresi un pēc tam, kad 

nodokļu informācija, reģistrācijas numuri tiek automātiski atjaunināti. 

Atjauninājumi uz vispārējo virsgrāmatu 

un nodokļa izziľu formās 

Jūs varat izmantot rēķinu grupas lauks, netiešo nodokļu 

jautājumu formā filtru un saraksta nodokļa darbības par norādīto 

rēķinu grupai. Var izveidot vaicājumu, lai skatītu PVN darbības, kas 

tiek grāmatoti periodā, pamatojoties uz konkrētu grupu sarakstu.  

 

Var izmantot konta norobežotāju lauku Virsgrāmatas parametru 

veidlapas atsevišķu segmentu un Virsgrāmatas kontiem. 
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Indijas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Organizatoriskā modeļa uzlabojumi 

attiecībā uz Indiju 

Microsoft Dynamics AX, varat izveidot organizatoriskās struktūras, 

atbilstoši jūsu biznesa procesiem vai juridiskas personas, kas, 

izmantojot organizācijas hierarhijai dizainers. Juridiskās personas var 

veidot, izmantojot juridiskajām personām form. Var ievadīt adresi, 

kontaktinformāciju un juridiskajām personām informāciju par 

nodokļiem.  

 

Indija, var ievadīt uzľēmuma nodokļu informāciju nodokļu 

informācijas cilnē pārvaldīt adrešu form. Adresi, kontaktinformāciju 

un informāciju par nodokļiem tiek atjaunots globālajā adrešu grāmatā 

pēc adreses tips iestatīts uz juridisku personu. 

Pienākumi un tiesības pievienot lietotāju 

lomas pazīmes India 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2, lomām drošības funkcionalitāte ir 

pievienojusi šādu lietotāju lomas: 

 

 Grāmatvedis 

 Grāmatvedības vadītāja 

 Grāmatvedības vadītājs 

 Kontu kreditoru Clerk 

 CFO 

 Finanšu kontrolieris 

 Materiālu pārvaldnieks 

Paplašināta nodokļu veidu atbalsta 

pakalpojumu nozares darbības 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2, tiešie un netiešie nodokļi Indijā tiek 

atbalstīta Servisa pārvaldība. 

Skatīt un modificēt grāmatvedības 

ierakstus pirms grāmatošanas 

Virsgrāmatā 

Var apskatīt visus grāmatvedības ierakstus, Subledger žurnāla form. 

Šos ierakstus var modificēt izplatīšanas formu pirms grāmatojat 

Virsgrāmatas ierakstus. 

Tiek reģistrēts automātiski aprēķinātu 

nodokli atskaita pie avota (TDS) kad nav 

pastāvīga konta numurs (PAN) 

Reģistrējot nav pastāvīga konta numurs (PAN) for a customer or 

vendor, nodokli atskaita avots (TDS) automātiski aprēķina pēc 

augstākās likmes. 

Punktu nodokļu Uz Indiju, var atlasīt punktu nodokļu grāmatvedības pamatu krājumu 

PVN grupas. 

Indijas muitas nodoklis un eksporta 

importa politikas (EXIM), ja tiek 

izmantots maksas kā izdevumu 

attiecība, saistītie muitas nodoklis 

tiek aprēķināti uz avansa norēķinu 

Kā avansa maksājums ir nodoklis, kas nav piešķirti krājumu izmaksas, 

bet maksā avansa norēķinu daļa. Maksu var grāmatot kā ievedmuitas 

nodokļa avansa norēķinu izdevumu nodokļa summu, izmantojot 

atsevišķu grāmatošanas dokumenta. 

Numuru sērijas Indijas finanšu 

dokumentiem un stimulu shēmas 

izmaiľas 

Varat iestatīt numuru sērijas, kas balstīta uz datu apgabalu 

Virsgrāmatas dokumentus, kas izveidoti eksporta-importa (EXIM) 

veicināšanas shēmām, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deferments, 

ieturamo nodokļu maksājumus, un nosūtīšanas rēķinu atsauces. Var arī 

iestatīt numuru sērijas, pamatojoties uz juridiskās personas preču 

saľemšanas Piezīme references. 
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Indijas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Paplašināts nodokļa tips atbalsta 

projekta darbības procesus, norēķinu un 

nodokļu norēķiniem 

Microsoft Dynamics AX 2012 tagad sniedz atbalstu vairāk nodokļu 

veidiem, lai padarītu projekta un vadības un uzskaites modulis atbilst 

normatīvajām prasībām, no Indijas. Šis atbalsts darbības joma attiecas 

arī uz profesionālo pakalpojumu automatizācijas 

pievienojumprogramma (projekta III) kā arī. 

 

Tagad tiek atbalstītas šādas papildu nodoklis: 

 

 Pakalpojumu nodoklis 

 Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 

 Indija PVN 

 Akcīzes nodoklis 

 Muitas 

 Nodokli atskaita sākumpunktā (TDS) 

 Nodokli iekasē avots (TCS) 

 

Pareizu aprēķinu Indijas nodokļu projektu vadības un grāmatvedības 

moduļa atbalsts ir integrēts primāro dokumentiem, piemēram, 

pirkšanas pasūtījumos, pirkuma pieprasījumu un pieprasījumu, 

piedāvājumu, kā arī korekcijas. Var pielāgot darbības, kas grāmatotas 

ar nepareizu nodokļu grupas.  

 

Jūs varat apskatīt konkrētu nodokļu aprēķinu katrā darbības rindā, kura 

formā Rēķina priekšlikums pirms rēķina izrakstīšanas klientam.  

 

Var iespējot opciju, lai sadalītu rēķina priekšlikumus, kas pamatojas uz 

PVN reģistrācijas numurus iekļaut tos un izdrukāt projekta rēķina 

atbilstoši katra juridiska persona. 

 

Izmeklēšanas formām, tagad var filtrēt pēc projekta kategorijas, kas 

ļauj vieglāk radīt daţas atskaites, kas bieţāk nepieciešama Indijas 

biznesa scenārijiem.  

 

Piezīme: Šis līdzeklis paplašina atbalstu Indijas nodokļu noteikumiem, 

kas ieviesa Microsoft Dynamics AX 2009 Microsoft Dynamics AX 2012. 

Incentive scheme EXIM iepriekšēju 

atļauju (AA) 

Iepriekšēju atļauju (AA) ir izdevusi ģenerāldirektorāts, ārvalstu 

tirdzniecības (DGFT) veicināšanas shēma. Šī shēma ļauj beznodokļu 

importu no materiāliem, kas nepieciešami, lai produktu raţošanu 

eksportam. Raţotājam eksportētājam vai tirgotājs var piešķirt atļauju 

ievest izejvielas. Jo pirms galaproduktu eksporta jāieved izejvielas, 

atļaujās tiek sauktas par AAs. Jūs varat pieteikties AA licenci, 

pamatojoties uz apstiprināto rīkojumu (pirmseksporta). 

 

AA uzliek par pienākumu izmantot materiālu, kas ievesti bez muitas 

nodokļa, raţot un eksportēt produktus paredzēts eksportēt. AA 

dokuments satur aprakstu, vērtību un daudzumu par katru pilnvaroto 

un eksportēto preču vērtība. 
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Indijas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Indija atjauninājumus Virsgrāmatas Var izpildīt šādas darbības Virsgrāmatā: 

 

 Drukājiet finanšu pārskatu, kas iekļauts Virsgrāmatas kontu 

grafika numurs. 

 Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana, atlasot kalendāru, 

kā dienā pamatojoties, veidojot finanšu kalendārs. 

 Izvēlieties, kāda veida maiľas kursi, lai aprēķinātu muitas 

nodokļus, importa un eksporta darījumus. 

 Norādīt finanšu dimensijas akciju nodošanai. 

 Subledger ţurnālos skatītu tiešo un netiešo nodokļu darbības 

kopā ar grāmatvedības ierakstiem un sadalīt nodokļa summu 

starp daţādām dimensijām. 

EXIM nodokļa atmaksas (DBK) 

veicināšanas shēma 

Nodokļu atmaksas (DBK) ir atlaides un maksājumu, ko iekasē par 

importēto materiālu vai akcīzes materiāli, ko izmanto, lai raţotu vai 

apstrādātu preces, kas pēc tam tiek eksportētas no Indijas. DBK ir 

šādas summas: 

 Muitas nodokli, kas samaksāts par ievades ievestajām precēm, 

tai skaitā īpašas papildus maksājums (VAD) 

 Akcīzes nodoklis, kas samaksāts par pamatiedzīvotāju ievades 

precēm 

 Nodokli, kas samaksāts par iepakojuma materiālu 

Ja muitas un akcīzes nodoklis tiek maksāts ievades preču daļu, ir 

tiesības saľemt DBK tikai daļa. Ievades precēm, kuras tiek iegūtas bez 

muitas un akcīzes nodokļa maksāšanas DBK nepienākas. DBK likmes ir 

visas nozares rādītāji, markas kurss un īpašās markas cenas. 

PVN preču kodus pārdošanas rēķinos Jūs varat izdrukāt grupas un valsts preču kodus katrai precei 

pārdošanas rēķinos. Ja pārdošanas rēķiniem nav parādīts šo preču 

kodu, nodokļu departamenta iekasēs augstāku PVN likme, kopā ar 

soda naudu. 

Atjaunina jaunināšanas rīku komplekts Šī funkcija nodrošina nodokļu reģistrācijas numurus var ievadīt lietotājs 

Microsoft Dynamics AX 2009 un Microsoft Dynamics AX 4 par 

apliekamiem darījumiem nav zudis, un ka tie migrē uz Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2 vides neskarts jaunināšanas laikā. 

Bill iebraukšanas un Indijas rēķinu 

reģistrācijas atcelšanu 

Bill ierakstu un rēķinu reģistrācija var anulēt tagad, ja rēķinu 

reģistrācija nav atjaunināta un nav iegrāmatota saistīto produktu 

saľemšanas vai rēķinus. 
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Valsts specifikai, Itālija 

Valsts specifikai, Itālija 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Atskaite atjauninās Itālijas finanšu 

ţurnāls 

Itālijas finanšu ţurnāla pārskats uzskaita visus dokumentus un ţurnāla 

ierakstus, kas izveidoti konkrētā mēneša. Tagad atskaitē ir iekļauta 

šāda informācija: līnijas numurus, grāmatošanas datums, dokumentu 

numurus, nodokļu kvīšu, dokumenta datums, kontu numurus un 

apraksti, klientu vai piegādātāju numurus un nosaukumus, 

grāmatošanas teksts, kontējuma summas un debeta un kredīta 

summas, ko aprēķina katru gadu. Arī atskaite drukā galvenes, 

uzľēmuma nosaukums un PVN reģistrācijas numurs ir jādrukā, 

kopā ar lappušu numuriem. 

Itāliešu PVN maksājumu Atskaite 

atjauninās 

Itāliešu PVN maksājumu pārskats uzskaita pārdošanas un pirkšanas 

rēķinus un kredīta notas, kas jādrukā periodiski reģistrā, pazīstams arī 

kā PVN grāmatas. Šajā ziľojumā ir atjaunināts itāliešu PVN sistēmas 

prasībām. 

Atskaite atjauninās Itālijas melnajā 

sarakstā 

Itālijas valdība apgalvo, ka ar IIN atvieglojumu valstu/reģionu sarakstu. 

Varat izdrukāt atskaiti, kurā ir iekļauti ar nodokli apliekamus darījumus, 

juridiskajām personām, kas dzīvo šajās valstīs un elektroniski iesniedz 

šo pārskatu ASCII failā. 

Valsts specifikai, Japāna 

Valsts specifikai, Japāna 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Konsolidēts mēneša rēķinu Saskaľā ar grāmatvedības standartu valde no Japānas (ASBJ), 

apvienojot ikmēneša rēķinu apmaksu ir ierasta prakse uzľēmumu 

Japānā. Jūs varat kombinēt vairākus iegrāmatoto rēķinu pirkšanas 

pasūtījumiem vai pārdošanas pasūtījumiem, pirkšanas vai klientu 

ţurnālu un iepirkto preču atgriešanas pasūtījumi vai pārdoto preču 

atgriešanas pasūtījumus. Pēc konsolidētā rēķinu izveide piegādātājiem 

vai klientiem, var maksāt kreditoriem vai saľemt samaksu no klientiem 

par katru mēnesi. 
 

Kreditora vai debitora maksājumu pamatā nogriešana dienu termiľš var 

aprēķināt. 
 

Konsolidācijas procesu tika veiktas šādas izmaiľas: 
 

 Unconfirmed, apstiprināts, Settled, un daļēji nosegta 

statusi ir pievienoti Konsolidēts debitoru rēķiniem. Turklāt 

varat atvērt Konsolidēts debitora rēķina. 

 Daļēji nosegta statuss ir pievienots konsolidētu piegādātāju 

rēķinus, lai konsolidētu piegādātāju rēķinus var daļēji 

apmaksā. 

 Ak un kreditoru rēķinus var konsolidēt, pamatojoties uz 

izpildes datums lauku, nevis konsolidācijas datumu. 

 Rēķinu par konsolidāciju var atlasīt, izmantojot konsolidācijas 

datumu, kas definēts klientiem form. 

 Jūs varat izvēlēties pasūtījuma rēķina, pamatojoties uz 

konsolidācijas datumu pārdošanas atjauninājumu.  

 Jūs varat izveidot konsolidētu rēķini, maksājumu priekšlikumi. 

 Summāros aprēķinus, Konsolidēts debitoru rēķiniem ir 

atjaunināts. 
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Valsts specifikai, Japāna 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Naudas plūsmas pārskati, Japāna Naudas plūsmas pārskati parāda naudas ieplūde un aizplūde no 

uzľēmuma saimnieciskās darbības finanšu periodam. Naudas plūsmas 

pārskats paskaidrot šādi: 

 Naudas plūsmas informācija, ieskaitot naudas ieplūde un 

izplūde attiecībā uz saimniecisko darbību, piemēram, nodokļu 

atmaksāšanu, investīciju absorbcijas un naudas summas par 

finanšu perioda sākumā un beigās. 

 Naudas izmaiľas finanšu perioda sākumā un beigās. 

 Naudas plūsmas pārskati var plānot arī nākamajam finanšu 

periodam. Sīki izstrādātu naudas plūsmas informācija ir 

saimnieciskas darbības, kas ietver pārdošanas pasūtījumu 

darbībām, produkcijas raţošanas pamatlīdzekļu investīcijas un 

parasto akciju dividendes naudas, un pēc tam saimnieciskās 

darbības tiek grāmatotas saistītās Virsgrāmatas kontos. Šīs 

naudas plūsmas pārskatā rada nepieciešamo informāciju no 

tabulas izmēri, Virsgrāmatas tabulā, Virsgrāmatas darbībām 

un aprēķināto naudas plūsma no darbības summu. 

Naudas plūsmas pārskatā tiks veidotas programmas Excel darblapā. 

Globālajā adrešu grāmatā fonētisko 

lauku nosaukumiem (GAB), Japāna 

Var iestatīt fonētiskās vārdu par savu uzľēmumu, klienti, piegādātāji, 

darbinieki un kontaktpersonas globālajā adrešu grāmatā (GAB.). 

Fonētiskās vārdu nodrošināt savu uzľēmumu nosaukumus, klientiem, 

piegādātājiem, darbiniekiem un kontaktpersonas tiek izrunātas pareizi. 

 

Var importēt arī Japānas pasta kodiem publicēts Japāna pasta iestādes 

nepieciešamajā formātā. 

Konsolidēts rēķiniem un kredīta vēstules Jūs varat iekļaut akreditīvu, veidojot konsolidēto rēķina. Šī funkcija ir 

pieejama tikai Japānā. 

Apstiprināt vekseļu Vekseļa sistēmā Microsoft Dynamics AX var apstiprināt pēc 

nostādināšanas vekselis ar statusu Drawn. Pēc tam varat vekseli 

un radīs apstiprinājumu uzskaites ţurnāla ierakstu. 

Japānas finanšu dimensijai atribūtus Var definēt vairākus atribūtus finanšu dimensiju papildus nodaļu, 

izmaksu centru un nolūku, lai apskatītu un rediģētu informāciju par 

kontu un ţurnālu.  

 

Debeta un kredīta summas var ievadīt kā divas līnijas T kontu ţurnāla 

dokuments. 

Paaudzes Microsoft Excel Japānas 

finanšu pārskatus 

Finanšu pārskatus, bilanci, peļľas un zaudējumu aprēķins un naudas 

plūsmas pārskatiem, kā var eksportēt uz programmu Microsoft Excel. 

Konsolidēts rēķina rēķina rindas Konsolidēts rēķina var ietvert gan saistīti ar pirkšanas pasūtījumu 

rēķina rindas un rēķina rindām, kas nav saistīti ar pirkšanas 

pasūtījumu. 

UX uzlabojumi Kā daļa no lietotāja interfeisa uzlabošanas iniciatīva rēķina uzdevumu, 

rēķinu vākšanas un konsolidētā rēķina veidus, īpaši Japānā tika 

grozīti, lai iekļautu konsolidācijas mērķi izvēles rūtiľu vai FactBoxes. 
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Valsts specifikai, Latvija 

Valsts specifikai, Latvija 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Izmaiľas pamatlīdzekļu var izsekot un 

apskatīt 

Sistēma tagad uztur informāciju par visām izmaiľām atbild, 

departaments, un vietu laukos katram pamatlīdzeklim kā izmaiľas ir 

saglabātas. Aktīvu izmaiľu vēsturi var skatīt pamatlīdzekļu iekšējās 

pārsūtīšanas vēsturi form. Lai piekļūtu formai, noklikšķiniet uz 

Iekšējās pārsūtīšanas vēsturi pogu Darbību rūti, 

Pamatlīdzekļi form. 

 

Uzziľas veidā, tiek parādīta informācija, kas pieejama arī 2 pārskati 

Pamatlīdzekļa iekšējie pārvedumi pārskatu un Pamatlīdzekļu 

kustības atskaite. 

 

Lietuvas valsts specifiku 

Lietuvas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Pamatlīdzekļu remonta forma 

nodrošina iespēju ierakstīt remonts 

veikts pamatlīdzekļu 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2, remonta izdevumus var izsekot, skatīt, 

un ziľoja. Tas ļauj lietotājiem veikt korekcijas pamatlīdzekļu atlikusī 

vērtība gadījumos, kad remonta summas sasniedz iestāţu noteikto 

slieksni. 

Ievadiet iepakojuma pavadzīmi 

pamatlīdzekļu nodošana datus uz 

citu atrašanās vietu 

Ja uzľēmums pārvieto pamatlīdzekli no vienas nodaļas uz citu nodaļu 

un šo nodaļu nav vienā un tajā pašā vietā, pavadzīmē jābūt iespiestām, 

kas saturētu specifisku informāciju. 

 

Turklāt ir jābūt numurētam, pamatlīdzekļu pārvadājumu pavadzīmi. 

Varat izvēlēties, vai izmantot automātisko numerāciju vai iepakojuma 

pavadzīmes numurus piešķir manuāli. 

 

Jūs varat izmantot mainīt noteiktu aktīvu grupas veidlapa jāpievieno 

jaunā pamatlīdzekļa Pamatlīdzekļu grupa vai arī esošo pamatlīdzekļu 

pārsūtīšana uz citu grupu, un, pēc izvēles piešķirt jaunu pamatlīdzekļa 

inventāra numurs. 

 

Jūs varat arī izmantot noliktavā pārsūtīšanas formu, lai pārsūtītu 

pamatlīdzekļu grupai vairākus aktīvus. 

 

Izmantot noteiktu aktīvu nodošana forma, kurā reģistrēt 

informācijas pārsūtīšana. 

 

Noklikšķiniet, lai ievadītu nepieciešamo informāciju par pavadzīmi, 

iepakošanas slīdēšanas detaļas cilnes un atlasiet pavadzīmi izvēles 

rūtiľu, lai laukos aizstāt ar grupu pieejama. 

 

Izmantot iepakošanas slīdēšanas detalizētajā formā Transportēšanas 

informāciju ievadīt un izdrukāt pavadzīmi. 

Rēķinu numerācija un iepakošanas 

slīdēšanas reģistrācijas izmaiľas 

Var definēt numuru sērijas pārdošanas un pirkšanas rēķinus. Var 

definēt arī numerācijas lietotāju un lietotāju grupu un konkrētu debitoru 

un kreditoru grupām. Numurus tiek drukāts uz rēķina izkārtojumus, 

rēķinu reģistru un pavadzīmju reģistru reģistrācijas ziľojumus. 

 

Var ievadīt rēķina un iepakojuma pavadzīmes numuru manuāli. Ja 

manuāli ievadāt skaitļus, var pārbaudīt numurus rēķiniem un 

pavadzīmēm, lai nodrošinātu, ka skaitļi ir unikāls. 
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Meksikas valsts specifiku 

Meksikas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Elektronisko rēķinu izkārtojums 

versija 2.2, CFD un CFDI 3,2 versiju 

Varat ģenerēt un izsniegt elektroniskus rēķinus, izmantojot izkārtojuma 

versija 2.2 comprobantes fiscales digitales (CFD) un 3.2 versija 

comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI). Jūs varat izveidot 

ciparsertifikātu, kas saistīta ar CFD vai CFDI, XML formātā. Drukājot 

elektronisko rēķinu, ko izmanto ārvalstu valūtu, var izvēlēties valūtas 

kodu, lai iekļautu arī izdrukātajā rēķinā. 

Valsts specifiskās funkcijas Nīderlandei 

Valsts specifiskās funkcijas Nīderlandei 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

SEPA kredīta pārskaitījumu maksājumu 

formāti ir pieejami. 

Vienoto Euro maksājumu telpu (SEPA) kredīta pārskaitījumu 

(ISO 20022 XML) maksājuma formātu ir atjaunināta ar jaunāko versiju. 

Norvēģijas valsts specifiku 

Norvēģijas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Veikt tiešsaistes maksājumu, izmantojot 

korporatīvo Nordea Netbank 

Dānijas Nordea bankas maksājumu formāti ir atjaunināti uzľemt 

tiešsaistes maksājumus. 

EHF formātā ir pieejams atgādinājuma 

vēstules. 

Atgādinājuma vēstules var nosūtīt standarta formātā Norvēģijas valsts 

sektorā, Elektronisk HandelsFormat (EHF) formātā. 

 

Polijas valsts specifiku 

Polijas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Dziesmu Numeru Identyfikacji 

Podatkowej (NIP) nodokļa identifikācijas 

informācija 

Juridiskām personām Polijā tagad var saglabāt un izsekot nodokļu 

identifikācijas numurus (NIP) for a customer or vendor. Katram 

ierakstam NIP glabā klienta vai piegādātāja nosaukums, PVN ID Nr., 

PVN reģ. Nr. un adrese failu PVN reģistrācijas numuru. 

 

NIP dati tiek ievadīts jauns NRN tabula formu un parādās vairākas 

dienasgrāmatas veidlapas Microsoft Dynamics AX. Darbības tiek 

atjaunināts vai grāmatots, NIP detaļas tiek grāmatoti PVN, tabulas, 

no kuru tie pēc tam jādrukā Polijas PVN reģistrā. 
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Krievijas valsts specifiku 

Krievijas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Datu tipa nodokļu darbības finanšu 

atskaišu ģenerators 

Uzľēmumiem, kas maksā PVN summu ar likmi 0 procenti ir jāpabeidz 

visas sadaļas, kas attiecas uz eksporta operācijām PVN deklarāciju 

atskaiti un pēc tam iesniedz ziľojumu PVN iestādēm ne vēlāk kā mēneša 

laikā pēc taksācijas perioda noslēgšanas divdesmitajā dienā. Lai izpildītu 

šo prasību, Microsoft Dynamics AX ir iekļauta papildu sadaļas PVN 

deklarāciju atskaites izkārtojumu, lai aprēķinātu PVN summa. Jūs varat 

izdrukāt PVN deklarāciju visās sadaļās eksporta operācijām, kuras 

ziľojums. Katrā sadaļā pieejama informācija tiek grupēta pēc operācijas 

kods. Ierakstus no operācijas kodu sarakstu, kas tiek kontrolēta nodokļu 

iestāde, ir noteiktas katrai sekcijai, pamatojoties uz kolonnu pozīciju. 

Darba procesa (NP) un gatavās 

produkcijas izmaksu aprēķināšana 

Saskaľā ar Krievijas likumdošanu, uzľēmumiem ir jāaprēķina izmaksas 

darba nepabeigtajā (raţošanā RNR) pēc katra pārskata perioda beigām. 

Raţošanas pasūtījuma izmaksas sadala starp NP, blakusproduktu, bojātu 

produktu un gatavo preču. 

 

Varat veikt šādus uzdevumus: 

 Izmantot blakusprodukts ţurnāls, lai reģistrētu blakusproduktus 

un bojātu produktu, kas ir gūti saskaľā ar raţošanas 

pasūtījumu. 

 Izveidotu un grāmatotu Virsgrāmatas darbību storno raţošanas 

pasūtījuma statuss tiek atjaunināts, un tās izmaksas ir 

aprēķinātas. 

 Raţošanas pasūtījuma izmaksu aprēķināšana, izmantojot 

normatīvo metodi (NP un blakusproduktu izmaksas tiek 

aprēķinātas, izmantojot vienu operāciju standarta izmaksas) vai 

proporcionālas sadales metode (NP un blakusproduktu izmaksas 

tiek aprēķinātas, izmantojot reālās izmaksas). 

Apstrādāt ienākošā PVN un valūtas 

korekcijas aprēķina 

Visu rindu atlasītajam faktūrrēķinu var sadalīt, izmantojot veidni, kad 

PVN apstrādes ienākošo. Var kopēt no oriģinālā rēķina valūtas kursa 

attiecīgā kredīta notu, lai izvairītos no valūtas korekcijas aprēķina laikā, 

rēķini un kredīta notas apmetnes. Ienākošā PVN var apstrādāt, veidojot 

faktūrrēķinu. Faktūrrēķina tiek ierakstīta Ienākošā PVN ţurnāla formu 

apstrādi. 

Maksājumiem ārvalstu banku kontos 

banku un adreses informāciju 

Kreditoriem tiek veikti, izmantojot maksājuma pieprasījumu vai 

maksājuma uzdevumu maksājumu jāiekļauj papildu informāciju par 

kreditora bankas kontā, ja piegādātājs izmanto ārvalstu bankas saľemt 

maksājumus. Tas var ietvert bankas kodu, bankas nosaukums, 

sabiedrība vispasaules starpbanku finanšu telekomunikāciju (SWIFT) 

kods ārvalstu banka, ārvalstu bankas konta numurs, piegādātāja un 

maksātāja adrese. 

 

Tad, kad jūs veicat maksājumus ārvalstu bankas kontu kreditors, ir 

nepieciešama kreditora bankas kontu reģistrēt ar Krievijas banku. Kā 

starp maksātāju un piegādātājam starpposma bankas var piešķirt šim 

bankas kontam. Ģenerē maksājuma uzdevumu maksājumu un pēc tam 

ievadiet informāciju par kreditora bankas kontā un kreditora kontu, kas ir 

veikt maksājumus. 

 

Darbībām, kas ietver ārvalstu klientu maksājumu atdošanu, iestatīta 

klienta bankas kontu, lai saľemtu Atgrieztie maksājumi un pēc tam 

ģenerējiet klientu maksājuma rīkojumu, kas ietver bankas un maksātāja 

adrese. 



 

335 

 

JAUNAS, MAINĪT UN NOVECOJUSI LĪDZEKĻI MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 

Krievijas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Storno darbības pārsūtīšanas pasūtījumus Storno darbības var izmantot, lai grāmatotu labojumu pārsūtīšanas 

pasūtījumus, kas ir veikti, izmantojot nosūtīšanas un saľemšanas 

pasūtījumus. Storno darījumiem var izmantot arī, lai labotu šādu tekstu: 

 Kļūdu nosūtīšanu vai saľemšanu pasūtījuma apstrādes laikā 

 Darbībām attiecībā uz precēm, kuras tika nosūtītas no noliktavas 

avota un vēlāk atgriezās 

Atcelt brīva teksta rēķinus bez korekcijas 

rēķinu izveide 

Jūs varat izvēlēties Atcelt nepareizus iepriekš iegrāmatoto rēķinu ģenerēt 

koriģēta, brīva teksta rēķiniem. Atcelšana rēķins tiek veidots, kuram ir 

negatīva summa, kas vienāda ar sākotnējo iegrāmatoto rēķinu. 

Atjauninājumi uz pirkšanas un 

pārdošanas pasūtījuma ziľojumus un 

papildmaksu sadalījums kategorijā 

pamatojoties pasūtījuma rindas 

Papildmaksu no pirkšanas pasūtījuma galvas var piešķirt kategorijas, 

pamatojoties pirkšanas pasūtījuma rindai, pamatojoties uz svara vai 

tilpuma rindas informāciju. Var drukāt arī svara un tilpuma kategorijā 

pamatojoties pasūtījuma rindas šādos pārskatos informāciju: 

 TORG 1 

 TORG 12 

 Preču transporta pavadzīme 1-T 

Atjauninājumus, lai valūtu novērtējums Valūtu novērtēšanas ir veiktas šādi atjauninājumi: 

 Var ievadīt valūtu novērtēšanas pārskatu un nodokļu 

grāmatvedības valūtas dimensiju valūtas parametrus formā, 

un norādītajās valūtās, valūtas pārvērtēšanas konti form. 

 Avansa turētāji periodiski valūtas pārrēķinu, ľem vērā 

nerealizētā peļľa un zaudējumi uz norādīto avansa 

turētāji TAB 

Izmaiľas uzľēmuma bankas konta 

stāvokli uz Krievijas Federāciju 

Uzľēmuma bankas konta statusu nosaka bankas konta saskaľošanu, 

transakciju grāmatošanu un pārskata ģenerēšanas procesi. Bankas konta 

statusu drīkst būt neaktīva, attiecībā uz visiem darījumiem, vai arī tikai 

jaunas darbības, kas tiks izveidota pēc tam, kad konts ir deaktivizēts. 

Kad bankas konta statuss Neaktīvs attiecībā uz visiem darījumiem, nevar 

iegrāmatot visus ienākošos vai izejošos maksājumus un maksājumus 

saľemšanas darbības. Ja statuss ir aktīva jauno darījumu, nevar izlikt 

ienākošos maksājumus, bet var grāmatot izejošo maksājumu darbībām, 

kas grāmatotas, ja konts ir aktīvs. 

 

Bankas konta statusu nevar mainīt uz neaktīvu, ja kontā ir jebkura 

kreditora darbības, kas ir atvērti. Jūs nevarat izmantot tranzīta kontu 

Opcijas, lai mainītu datuma iegrāmatotās darbības saskaľojot bankas 

kontu, kam ir neaktīvs. Nevar ģenerēt ienākošo vai izejošo transakciju 

pārskatus par banku kontiem, kuriem ir neaktīvi. 

Jaunas prasības attiecībā uz bankas 

maksājuma rīkojumus 

Saskaľā ar Krievijas Federācijas finanšu ministrijas reglaments nav 

veiktas izmaiľas izdrukātā formā Bankas maksājuma rīkojumus. Bankas 

maksājuma uzdevumu, kas saistīts ar muitas iestāde debitoram tiek 

drukāta arī norādīts muitas iestādes kodu. 
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Krievijas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Kā daļu no budţeta ne atgūstamā 

PVN summa 

Materiāli un pamatlīdzekļiem, kas ir pieľemams kā atskaitījumi un 

tiek izmantoti bez PVN darbībām piemēro PVN summas atjaunošanai. 

Uzľēmumi, kas veic darbības, kas ir jāmaksā PVN, un kas ir PVN 

reģistrācijas numurs, var atskaitīt visu ienākošo PVN summu ja savu daļu 

no izdevumiem par atvieglojuma darbības nav lielāks par 5 procentiem 

no kopējām raţošanas izmaksām. PVN summu atskaita no preces, 

materiāli, vai pamatlīdzekļus, kas nav pakļauti PVN var atgūt vai 

atjaunota, eksportējot preces nosūtīšanas un, izmantojot pamatlīdzekļu 

eksporta produkcijas. 

 

PVN summas var atjaunot arī attiecībā uz šādiem darījumiem: 

 Pamatlīdzekļu norakstīšanas. 

 Rīcībā, jo uguns. 

 Nodošana atļauta kapitālu. 

 Izmaksas par preču, darbu vai pakalpojumu, piemēram, var 

aprēķināt, uzrādāma ar vai bez PVN, atkarībā no ieľēmumu 

aprēķinu metode atjaunošanai PVN summu. 

 

Piezīme: summa tiek norādīta kā laikā izpratne par eksporta 

darījumu PVN. 

 

Atjaunota PVN summu var atcelt pašreizējam periodam. Atjaunota PVN 

apstrādi un anulēšanas ţurnālā tiek parādīta PVN apstrādi pieteikšanās 

veidlapa. Eksportēšanas procesa apstiprināšanas laikā var atmaksāt visas 

PVN summas, kas tika atjaunoti agrāk. Uzľēmumi var atmaksāt PVN 

summa par eksporta faktūrrēķini, ar šādiem nosacījumiem: 

 Apstiprinājums par eksporta faktūrrēķini netika saľemta laikus. 

 Nav saľemts apstiprinājums par eksporta faktūrrēķini un 

apstiprināšanas termiľš ir beidzies pārskata periodā. 

Detalizēta bilance apgrozījuma pārskatu 

attiecībā uz Krieviju 

Jūs varat apskatīt detalizētu nosegtās darbības bilances bilances 

apgrozījuma atskaites gan debitoru, gan kreditoru. Formā Bilances 

apgrozījuma reģistrs var radīt apgrozījuma bilances datus par debitoriem 

un kreditoriem, Virsgrāmatas kontus un līgumiem par nosegtās darbības. 

Jūs varat izveidot bilanci apgrozījuma pārskatus ar sabrukušo atlikumu 

izvades, izvērstā atlikuma saraţotā apjoma vai gan sabruka un Izvērstā 

atlikuma produkciju. Sabruka atlikumu izvades parāda kopsavilkuma 

ziľojumu par debitora vai kreditora atlikums apgrozījumu un Izvērstā 

atlikuma produkciju parāda pilnīgu informāciju par debitora vai kreditora 

atlikums apgrozījumu. 

Labošanas un pārskatīto faktūrrēķini Var izveidot un izdrukāt labošanas un pārskatīto faktūrrēķini, 

pamatojoties uz kredīta notām, korekcijas rēķinus un nodokļu korekcijas 

darbības. Jūs varat pārskatīt līniju vai esoša faktūrrēķina arī galvenes. 

Visus labojumus un faktūrrēķina labojumi tiek pieľemti noteiktā secībā. 

Var apskatīt informāciju par izmaiľām un faktūrrēķina pagaidu stāvoklis. 

 

Var drukāt arī atjaunināto ziľojumu formātā šādus dokumentus: 

 Sākotnējais faktūrrēķins 

 Labojošais faktūrrēķins 

 Pārskatītā faktūrrēķins 

 Pārdošanas grāmata 

 Pirkšanas grāmata 

 Faktūrrēķinu reģistrā 
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Krievijas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Vairāku darbinieku tabulas skaitļus 

avansa turētāja 

Personāla skaits ir unikāls kods, ko lieto, lai identificētu darba ľēmējs. 

Darba ľēmējs var būt darbinieks vai līgumdarbinieks. Darbinieks vai 

līgumdarbinieks, savukārt, arī var būt avansa turētāja. Darba ľēmējs var 

būt vairākas pozīcijas šajā organizācijā. Grāmatotas, izmantojot avansa 

turētāja kontu. Pārvaldīt un izsekot šīs darbības, varat definēt darbinieku 

tabulas numurs katram amatam, kurā darba ľēmējs ir. Vairāku 

darbinieku tabulas skaitļus var definēt darba ľēmējs personāla skaitu. 

Kapitālo remontu pēc pamatlīdzekļu 

papildnolietojuma 

Saskaľā ar normatīvajiem aktiem Krievijas kad galvenais remonts tiek 

veikts pamatlīdzekļu papildnolietojuma ir piemērojama attiecībā uz aktīvu 

liels remonts darījuma datumā vai pēc tā. 

 

Izveidotu pamatlīdzekļu darbību lielāka remonta un norādīt 

papildnolietojuma un bonus sākuma datums. Papildnolietojuma sākuma 

datums var būt tāds pats kā lielāka remonta darbības datums vai nākamā 

nolietojuma datums. 

Koriģēt nodokļu rēķina rindā Aprēķinātos nodokļus rēķina rindas pirms grāmatošanas var pielāgot. 

Storno transakciju grāmatošanu izmaksu 

vērtības korekcijas krājumu 

Var grāmatot krājumu izmaksu vērtības korekcijas krājumu slēgšanas 

laikā izveidoto darbību storno. Slēdzot krājumus varat arī grāmatot 

krājumu minimuma izmaksu korekcijas noapaļošanas - off kontiem, nevis 

peļľas un zaudējumu kontos. 

Atliktā maksājuma saľemšanas darbībām 

un atjauninājumus manuāli atlikto 

maksājumu norakstīšanas metodi 

Izmantojot manuālo norakstīšanas metodi atlikto maksājumu, tagad 

varat norādīt norakstīšanas summa vai procenti, rakstīšanas metodes 

pie form. Jūs varat izmantot saņemšanas darbības tipa izveidot atlikto 

maksājumu ţurnālā atlikto maksājumu statusu ieplānots. 

Muitas maksājumu aprēķināšana Krievijas organizācijas ir jāaprēķina muitas maksājumus jebkurā 

ārējās tirdzniecības aktivitāte. Tagad var izveidot un muitas ţurnāla, 

lai aprēķinātu maksājumus importēto vai eksportēto preču muitošanu. 

Muitas maksājums ietver aprēķināto muitas nodokļi un nodokļi, ko iekasē 

par preces ārējā tirdzniecībā. Muitas maksājumus aprēķina un maksā 

muitas iestāde, ľemot vērā muitas nomenklatūras kods ārvalstu 

ekonomisko aktivitāti (TN EDW) kodus, kas ir muitas kodiem izmanto 

ārējās tirdzniecības. Šie kodi ietver visu informāciju par preču importu 

vai eksportu. 

 

Varat veikt šādus uzdevumus: 

 Pēc muitas iestāde vai muitas brokera atbildība. 

 Pārvērtēt ievedamās preces pašizmaksu. 

 Veido muitas kravas deklarācijās (GTD) kā krājumu dimensijas. 

 Pirkšanas grāmatas ietvert GTD un muitas vērtības korekcija 

(KTS). 

 Veido nekustamā īpašuma īpašumtiesību nodošanu. 

Krājumu pielāgojumiem un krājumu 

segšanas darbības, kuras jākārto. 

charges code 

Krājumu pielāgojumiem un krājumu segšanas darbības, kuras var kārtot 

pēc maksas kodam. Izmaksu korekcijas un apdzīvoto vietu krājumam, 

kas sakārtots pēc maksas kodu un saglabātas laikā krājumu slēgšanas. 

Varat skatīt arī no maksājumiem, kas tiek uzkrāta pēc preces, 

saľemšanas izmaksas, izmaksas, kas koriģē iepirkuma rēķins, 

un izmaksu korekcijas krājumu darbības veidu struktūru. 
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Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Izveidot krājumu metodes, lai noteiktu 

kustības posteľus un bilances 

apgrozījuma 

Krājuma profilu lieto, lai izsekotu un pārskatu krājumu apriti un uzskaiti 

saskaľā ar tāda veida darbības, kas iesaistās sabiedrības rīcībā esošo 

krājumu daudzumu. Virsgrāmatas darbības, kas atbilst krājumu kustības 

ir atkarīga no krājuma profilu, var noskaidrot krājumu un finanšu 

grāmatvedības bilances apgrozījumu pa darbības veidiem. 

 

Kustības un rīcībā esošos krājumus par noteiktu krājumu ar citu krājuma 

profilu vai darbības veidiem tiek reģistrētas, izmantojot krājumu 

dimensiju krājumu uzskaitē un Virsgrāmatas kontos finanšu uzskaitē. 

Nodot īpašuma tiesības uz precēm 

tranzītā 

Preču nosūtīšanas klientam un grāmatotu pārdošanas rēķins par nosūtīto 

kravu, preču īpašuma tiesības (īpašumtiesības), tiek nodota klientam. 

Ja kādu iemeslu dēļ, piemēram, tirdzniecības nolīguma noteikumiem 

īpašuma tiesības nevar pārsūtīt uz nosūtīšanas datums, tas var norādīt 

pārdošanas rēķinā. Klients kļūst atbildīgs par precēm tikai tad, kad 

īpašuma tiesības tiek nodotas. Ja pārsūtīšana tiek aizkavēta, paliek 

atbildīgs par aprēķina un maksā brīdī, kad sūtījumu saskaľā ar Krievijas 

tiesību aktiem PVN. Krievijas tiesību akti neparedz, ka aprēķināt un 

maksāt PVN par precēm, kas nosūtītas klientam un reģistrēt preču 

tranzīta noteiktu Virsgrāmatas kontu.  

 

Šādus uzdevumus var pabeigt, kad īpašuma tiesību nodošana tiek 

aizkavēta: 

 Veidotu pārdošanas rēķinu ar norādījumu kavējas īpašuma 

nodošanas. 

 Aprēķinātu pārdošanas nodokli, kas jāmaksā par piegādāto 

preču. 

 Piegādāto preču tranzīta noliktavu glabāšanai klientu, kamēr 

kavējas īpašuma nodošanas. 

 Reģistrēt īpašuma tiesību nodošana 

 Izveidot un piešķirt daţādas izmaksas, kas saistītas ar 

nosūtīšanas pavadzīmi un pārsūtīt. 

Kravu var atsaukt, kamēr īpašuma tiek nodota klientam. Atsaucot 

piegādi, preces tiek atdotas atpakaļ uz noliktavu un pārdošanas rēķins 

tiek atcelts.  

 

Var uzstādīt arī ienākumus, patēriľu un tranzīta Virsgrāmatas kontos 

grāmatot piegādāto preču pārdošanas Papildmaksas. Jūs varat arī piešķirt 

un nosūtīt papildmaksas pārdošanas rēķinam. 

TORG 12 un M 15 rēķinu formātiem, 

Krievija 

Debitoru un kreditoru rēķini var grāmatot un drukāt TORG 12 un M 15 

formātus. TORG 12 formātu rēķiniem var izmantot, lai apstiprinātu 

tirdzniecības un preču piegāde klientam. M-15 formātu var izmantot 

rēķinu par-pārdošanas līgumiem. Pēc grāmatošanas var drukāt rēķinu 

programmā Microsoft Excel. 

Piešķirtu papildmaksas Jūs varat izvēlēties izdevumu rēķina Allocate miscellaneous charges to 

citus rēķinus, kas ir ar to pašu kreditora kontu. 
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Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Atjauninājumus programmai iepirkuma 

rēķini 

Var izveidot jaunu rēķinu, definējiet rēķina, un Atvērtie pirkšanas 

pasūtījumi un pirkšanas rindas, kuram vēlaties izrakstīt rēķinu kopā. 

Var grupēt rēķinus, izmantojot kopīgu kodu. Ja maksājums grupā viens 

rēķins ir segts, citu rēķinu grupā ir iekļauti vienā maksājumā. Var 

atjaunināt un grāmatot rēķinus, kas tiek grupētas kopā. 

 

Attiecībā uz Krieviju var izveidot rēķinus, izvēloties atvērto pirkšanas 

pasūtījumu un pirkšanas rindās, kad jūs atjaunināt faktūrrēķinu no 

pirkšanas pasūtījumiem form. Pirkšanas rindas var filtrēt pēc 

grāmatošanas metodi un darbības veida. Tikai pirkšanas rindas ar tādu 

pašu aktivitāti un grāmatošanas metodi var sagrupēt. Pārliecinieties, 

vai šie rēķini un pēc tam nosūtīt tos kopā. 

Aprēķina amortizāciju un pamatlīdzekļu 

nodokļu reģistru, transportlīdzekļu un 

nekustamo īpašumu 

Pamatlīdzekļi, piemēram, transportlīdzekļu un nekustamo īpašumu, 

var aprēķināt nolietojumu, sākot no dienas, kad tie tiek reģistrēti. Var 

arī aprēķināt vērtības novērtē nodokļu un transporta nodoklis reģistros, 

pamatojoties uz pamatlīdzekļa reģistrēšanas datumu un datumu, kad 

pamatlīdzeklis tika izľemts no reģistra. 

 

Var norādīt reģistrācijas datumu transportlīdzekļa un Realty 

aktīvu veidi reģistrācijas datuma lauku pamatlīdzekļu formu. 

Transportlīdzekļiem ir iekļautas transporta nodokļa maksātāju reģistrā, 

sākot no to reģistrācijas dienas, līdz brīdim, kad tie tiek izdzēsti no 

reģistra. Abu tipu pamatlīdzekļi tiek iekļauti jānovērtē nodokļa maksātāju 

reģistrā no to reģistrācijas dienas. 

Izgūt pirkšanas pasūtījumiem vai preču 

saľemšanas faktūrrēķinu atjaunināšanas 

forma 

Pirkšanas pasūtījuma vai preču saľemšanas informāciju var izgūt 

no kreditora rēķinu formā. Attiecībā uz Krieviju, tagad nevar izgūt 

pirkšanas pasūtījuma vai preču saľemšanas informāciju no faktūrrēķinu 

atjaunināšanas forma, ir balstīta uz rēķina grāmatošanas formā. Var 

apskatīt un izvēlēties pirkuma pasūtījuma rindas ar vienu un to pašu 

grāmatošanas metodes, veida aktivitātes un līgumu grupas vērtības 

no faktūrrēķinu atjaunināšanas forma, izmantojot izguve pirkšanas 

pasūtījumiem vai ielādētu produktu ieľēmumu rēķina grāmatošanas 

laikā. Jūs varat arī apskatīt un atlasiet pirkšanas pasūtījuma rindas ar 

vienādu grāmatošanas metodes un darbības veida, bet ar līgumu grupas 

vērtības no faktūrrēķinu atjaunināšanas forma, izmantojot izguve 

pirkšanas pasūtījumiem vai ielādētu produktu ieľēmumu rēķina 

grāmatošanas laikā. 

Krājumu korekcijas, izmantojot 

korespondējošos kontus un darbību 

storno 

Grāmatojot krājumu korekcijām, var norādīt korespondējošo kontu 

reģistrēt korekciju grāmatojumi monetāros datus. Varat arī pēc negatīvas 

korekcijas, izmantojot storno darbības. Varat norādīt korekcijas aprēķina 

metodi, lai aprēķinātu kopējo korekcijas summa un pēc tam norādiet 

Virsgrāmatas kontu, lai ierakstītu kopējais korekcijas summa. 
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Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Krājumu pārvaldības uzlabojumus 

procesā attiecībā uz Krieviju 

Microsoft Dynamics AX krājumu pārvaldības procesu uzlabojumi ietver 

šādas prasības attiecībā uz Krieviju: 

 

 Krājumu dimensiju GTD vai īpašnieks izmanto kā izdošanas 

dimensiju vērtību krājumu izdošanas form. 

 Drukāt GTD, krājuma profilu vai īpašnieka krājumu dimensiju 

informāciju kanban kartes un liesās izdošanas sarakstā. 

 Grāmatot Virsgrāmatas darbības, papildmaksu korekcijām 

storno un iegādāties pieskaitāmās izmaksas saskaľot ar 

noliktavas v/g ieraksti. 

 Identificētu krājumu grāmatojumi, kas nav grāmatoti 

Virsgrāmatā grāmatošanas slānis dubultā noliktava. 

 Grāmatotu pirkšanas/raţošanas netiešās izmaksas dubultā 

noliktava Grāmatošanas slānis saskaľot krājumu ar 

Virsgrāmatu. 

 Post blakusprodukts ieľēmumus no raţošanas pasūtījumiem 

grāmatošanas slānis dubultā noliktava saskaľot krājumu ar 

Virsgrāmatu. 

 Skatiet krājumu segšanas darbības, kuras otrajā valūtā, 

izmantojot valūtas izmaksas explorer form. 

 Projekta krājumu darbības korekcijas pēc dubultā noliktava 

Grāmatošanas slānis saskaľot krājumu ar Virsgrāmatu. 

 SCM apgabalā izmantot neierobeţotu finanšu dimensiju visās 

formās un atskaitēs. 

 Aktivizēt krājumu dimensiju inventarizācijas nodošanu visām 

mantojuma izsekošanu krājumu dimensijas. 

 Ierobeţot pirkšanas pieskaitāmo izmaksu aprēķinus par 

iepirkuma saľemšanas pavadzīmes, kas noteiktu krājuma profilu 

krājumu dimensiju vērtības. 

 

Krājumu apgrozījuma aptauja sniegs arī izmantot neierobeţotas finanšu 

dimensijas. 

Atlikto maksājumu norakstīšanas laiks 

aprēķinu atjauninājumus 

Saskaľā ar Krievijas likumiem atlikto maksājumu norakstīšanas laiks 

jāaprēķina, izmantojot koeficientu, kas lietots, aprēķinot pamatlīdzekļu 

nolietojumu. 

Veidojot darījuma daļēju norakstīšanu vai pamatlīdzekļa atsavināšanas, 

ja darījuma rezultātā zaudē, atlikto maksājumu konta tiek grāmatotas 

transakcijas detaļas. Šim kontam ir norādīta aprēķinātā vērtība un 

zaudējumu norakstīšanas laiks. Norakstīšanas laiks tiek aprēķināta, 

izmantojot faktisko laika posmu pirms tā atsavināšanas un pamatlīdzekļu 

nolietojuma koeficients nolietots aktīva lietderīgās lietošanas laikā. 
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Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Uzskaitot darba drēbes un īpašu 

takelāţas, NVFAs 

Var veido šādi: 

 

 Darba apģērbu un īpašu takelāţas aktīvi-var izveidot darba 

drēbes vai īpašu takelāţas jautājums kartes darba drēbes un 

īpašu takelāţas aktīviem, kas tiek izsniegtas darbiniekiem. 

Noderīga dzīves cikla laiku darba drēbes vai īpašu takelāţas 

vienumu sākas tad, kad postenis ir norakstīti no noliktavas 

un izsniegt darbiniekam, un tas beidzas pēc noteiktā perioda 

izmantošanu šai precei. Mēnešiem katrai precei, kas norādīta 

kalpošanas. 

 

 Nav vērtīgi pamatlīdzekļi (NVFAs)-Ja pamatlīdzekļa iegādes 

cena ir mazāka par norādīto vērtību Max izmaksas NVFA lauku 

pamatlīdzekļu parametri formā Krājums tiek uzskatīta par 

NVFA. Nevar norādīt pamatlīdzekļa krājumu numurs precei, 

Pirkšanas pasūtījuma form. Nevar reģistrēt NVFA nav vērtīgs 

FAs formā līdz brīdim, kad iepirkuma pasūtījuma procesa 

pabeigšanas. Nolietojums tiek aprēķināts katram krājumam 

nav vērtīgs un augstu valkā. 

Iestatītu un kopēt finanšu atskaites 

izkārtojumu, izmantojot finanšu atskaišu 

ģenerators, Krievija 

Var iestatīt finanšu atskaites izkārtojumu, izmantojot finanšu atskaišu 

ģenerators un kopētu citā atskaites izkārtojuma iestatījumus no viena 

juridiska persona. Var uzstādīt vairākas atskaites izkārtojumu un radīt 

finanšu atskaitēm, kuru pamatā ir norādītā ziľojuma izkārtojumu. 

Kreditora rēķiniem nav piesaistīta 

iepirkuma pasūtījumam un periodiska 

rēķinus 

Kreditoru rēķiniem, kas nav saistīti ar pirkšanas pasūtījumu var izveidot. 

Rēķina rindas un rēķina tiek iekļauti saistītā faktūrrēķinā, un šāda 

informācija tiek atjaunināta katru rēķina rindai: 

 

 Rēķina summu var sadalīt ienākošos PVN apstrādi. 

 Ja rēķina kontā ir iedzimta, valūtas korekcijas rēķina rindai tiek 

veidotas ar korespondējošo kontu. 

 Ja rēķina kontā ir iedzimta, korekcijas avansa rēķina rindai tiek 

veidotas ar korespondējošo kontu.  

 Izmantojot grāmatošanas metodi, kuru lieto rēķinu summas 

rindā ir iegrāmatota Virsgrāmatā. 

Varat arī drukāt periodisko rēķinu un izveidotu faktūrrēķina.  

 

Faktūrrēķins par debitoriem un kreditoriem tiek izveidots, grāmatojot 

rēķinu un pēc rēķina grāmatošanas. 

Izmaiľu aprēķināšanai priekšapmaksas 

summas starpību un maiľas korekcija 

Saskaľā ar Krievijas likumdošanu nodokļu aprēķināšanai, jūs nevar 

aprēķināt valūtas pārrēķinu par piegādātāja nodokļu grāmatvedības 

reģistros veikto priekšapmaksu. 

 

Var arī norādīt vai aprēķināt summas starpība piegādātāja nodokļu 

grāmatvedības reģistros veikto priekšapmaksu. 
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Sadales līnijas subledger Subledger ţurnāla rindās ir grāmatvedības ierakstiem, kuri grāmatoti 

Virsgrāmatā, izmantojot Virsgrāmatas ţurnāla. Jūs varat izveidot 

subledgers no pirmdokumentiem, piemēram, rēķini, pavadzīmes un 

izdošanas sarakstus par debitoriem un kreditoriem. Pirms grāmatojat 

Virsgrāmatas dokumenta informāciju, var skatīt vai rediģēt subledger 

ţurnālus, izmantojot jaunu metodi, ko sauc par sadalījumu. Šī metode 

dod iespēju piešķirt kontējuma summas starp vairākiem finanšu 

dimensijas un mainīt noklusēto Virsgrāmatas konta numura vai finanšu 

dimensiju vērtībām, kas balstās uz lietotāju atļaujas. 

 

Krievijā, avansu atskaite tiek izmantota, lai ziľotu ceļa izdevumus, kas 

radušies darbiniekam komandējuma laikā. Jūs varat izplatīt izdevumu 

summa starp daţādos Virsgrāmatas dimensiju. Var skatīt ierakstus un 

pārbaudīt izdevumu summas sadalījumu. 

Valūtas maiľas kursu importēšana CBRF 

mājas lapa 

Valūtas maiľas kurss var importēt no Krievijas Federācijas (CBRF) mājas 

centrālās bankas uz Microsoft Dynamics AX 2012. Jūs varat importēt šos 

kursus par īpašas un neatliekamas vajadzības, vai tos var importēt kā 

partija regulāri. Var arī iestatīt koeficients faktorus izmanto valūtas 

maiľas kursu importēšanai. 

Grāmatot rēķinus, pamatojoties uz 

pavadzīmes 

Faktūrrēķiniem un rēķinus var grāmatot vienlaikus pirkšanas pasūtījuma 

vai pārdošanas pasūtījuma. 

Non-lineārais nolietojums Lineārais nolietojums var izmantot, lai atzīmētu uzkrāto nolietojumu par 

iepriekšējā gada nodokļu vajadzībām. Mēneša nolietojums tiek aprēķināts 

kā produkta atlikušo vērtību un pamatlīdzekļu nolietojuma likmes. 

Glabājumā procesu un uzglabāšanas 

pakalpojumu summas aprēķināšana 

Glabājumā tiek pārvietotas preces, lai uzľēmums vai atsevišķa persona, 

kas uzglabāšanas nolūkos. Uzľēmums vai fiziska persona, kas pieder 

preces ir bailor, un sabiedrība vai persona, kura glabā preces noliktavās 

ir bailee. Procesā glabājumā preču īpašumtiesības netiek pārsūtītas no 

bailor uz bailee. Tādēļ, bailee izsekot un pārvaldīt šos vienumus atsevišķā 

kontā. Pēc saskaľotā laikposma, bailee atgrieţ vienumus ar bailor un 

maksājumu uzglabāšanas pakalpojuma summu. 

 

Saskaľā ar Krievijas likumiem bailees jārada šādus pārskatus, saglabājot 

bailor elementus: 

 

 Pieľemšanas ziľojumu krātuvē (MX-1) 

 Inventarizācijas saraksts (INV-5) pārskats 

 Atgriezto ziľojumu no noliktavas (MX-3) 

 

Kā Microsoft Excel darblapas, var izveidot šos pārskatus. Varat arī iestatīt 

meklēšanas prioritātes un metodes, lai aprēķinātu uzglabāšanas 

pakalpojumu apjomu attiecībā uz krājumiem, kas tiek uzglabāti 

noliktavā. 

Izveidot un drukāt rēķinu ar transportu 

un darba biļete, pamatojoties uz 

pavadzīmi 

Var izveidot un izdrukāt transporta pavadzīmes un darba biļeti par 

dokumentu, piemēram, pārdošanas pasūtījums vai pārsūtīšanas 

pasūtījums, kas izveidota auto pārvadātāju. 

Grāmatas saraksti attiecībā uz Krieviju Visi Virsgrāmatas grāmatojumus Krievijā tiek veikti korespondences 

likums, kur ir reģistrēts relāciju starp darījumu debeta un kredīta 

darbība. Virsgrāmatas darbību saraksti ir iespējota pirkšanas 

pieskaitāmās izmaksas un visus Virsgrāmatas grāmatojumus liesās 

raţošanā. 
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Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Apmainīties ar korekcijas un peļľas un 

zaudējumu aprēķina kontā pārskaitījuma 

ceļā (en route) 

Ja uzľēmums pārdod vai pārskaitījumiem rubļos, federālās bankas 

valūtas maiľas kurss var mainīt darbības procesā, ja darījums notiek 

ar vairākiem datumiem. Ja tā notiek, ir jāaprēķina ceļā (en route) 

pārskaitījuma konta valūtas pārrēķins. Ja bankas valūtas maiľas kurss 

nav vienāds ar federālās bankas valūtas maiľas kurss par pirkšanu vai 

pārdošanu ārvalstu valūtā, peļľu vai zaudējumiem darbība tiek izveidota. 

Uzsākt un pārvēršanai (pirkšanas vai pārdošanas) maksājumu 

ģenerēšana vai pārsūtīt darījumiem ārvalstu valūtā no kreditoru. Veidojot 

pārbūves vai pārvietošanas darbības valūtas pārrēķins tiek aprēķināts 

konta pārskaitījuma ceļā (en route) un peļľas vai zaudējumu aprēķina. 

Iepriekšējas pielāgošanas avansa turētāji Avansa maksājumi, kas izdoti vai saľemto valūtu maiľas korekcijas 

aprēķināšana vairs ir vajadzīgi uzľēmējdarbības grāmatvedību.  

 

Avansa maksājumus nokārtot un iepriekšēju ziľojumu, iepriekš 

korekcijas darbības ir veidots kā turpinājums avansa pārskata, 

pamatojoties uz iestatījumu tabulā Virsgrāmatas parametru formu un 

iepriekšējas regulēšanas parametrus form. Tiek parādīts iepriekš 

adjustment transaction adv turētāja darbības form. Avansa pārskata 

summas, pamatojoties uz valūtas maiľas kursu, avansa maksājuma 

datumā, nevis uz tās grāmatošanas datumu. 

Pamatlīdzekļu nodošanu Krievijas Izmantojot pārsūtīšanas vēstures procesu par pamatlīdzekļiem, kas 

pieder Krievijas juridiskās personas, var: 

 

 Piešķirt jaunas dzīves pamatlīdzekli. 

 Pamatlīdzeklim piešķirt jaunu atrašanās vietu. 

 Piešķirt jauna persona, kas atbild par pamatlīdzekli. 

 Piešķirt nodokļa atvieglojumus zemes platība pamatlīdzekļiem. 

Dimensijas kontrolē norēķinu Dimensijas kontrolē norēķinu palīdz precīzi pārvaldīt un analizēt 

grāmatvedības ar piegādātājiem, klientiem un avansa turētāji, finanšu 

dimensijai. 

Inventarizācijas nodošanu iepirkto preču 

saraksts 

Saskaľā ar Krievijas likumdošanu jārada uzľēmumiem (īpašniekiem), 

iegādāties preces, inventarizācijas akts INV-6 atskaiti, lai atsekotu 

krājumus, kad tās tiek nodotas uzľēmuma noliktavā. 

 

Jūs varat izveidot inventarizācijas akts INV-6 ziľojumu kā Microsoft 

Excel darblapas. Jāizmanto krājuma profilu un īpašnieks izmēri, lai 

radītu inventarizācijas akts INV-6 atskaite. Šo ziľojumu var lietot arī 

noliktavu un partijas numura dimensiju. Inventarizācijas akts INV-6 

ziľojumā ir ietverta šāda informācija: 

 

 Kreditora nosaukums 

 Krājumu inventarizācijas procesā iesaistītās amatpersonas 

identifikācijas numurus 

 Apraksts ID, skaits, izmēri un kopējās izmaksas preces 

nodošana 

 Vārdus, numurus un izsniegšanas datumus rēķinus, pavadzīmes 

un apliecinājumi, kas pavada preces pārsūtīšanas laikā 

 Sākuma un beigu datumus, inventarizācijas 

 Datuma un krājumu inventarizācijas pasūtījumu skaits 
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Krievijas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Radot NVFA uzskaites karti 

(Nr. MB2), NVFA paziņojumu par 

apglabāšanu (Nr. MB-4), un NVFA 

pārskatu rakstiski pie (Nr. MB-8) 

atskaites 

Jūs varat izmantot šādus atjauninātus ziľojumus par NVFAs: 

 

 NVFA uzskaites karti (Nr. MB-2) – radīt vienotu NVFA uzskaites 

karti (Nr. MB-2) ľemtu vērā jautājumu par darba apģērbu, īpaši 

takelāţu un NVFAs darbiniekiem ilgstošai lietošanai. 

 NVFA paziľojumu par apglabāšanu (Nr. MB-4) – radīt vienotu 

NVFA paziľojumu par apglabāšanu (Nr. MB-4) dokumentēt 

atbrīvošanos no darba drēbes un īpašu takelāţas, NVFAs. 

 NVFA pārskatu rakstiski-off (Nr. MB-8) – radīt vienotu NVFA 

paziľojumu par rakstveidā pie (Nr. MB-8) dokumentēt 

norakstīšanas darba drēbes un īpašu takelāţas, NVFAs. 

Pārdošanas un pirkšanas pasūtījumiem 

un preču saľemšanas, iepakošanas 

slīdēšanas korekcijas attiecībā uz 

Krievijas Federācijas papildierīces 

Jūs varat izveidot un drukāt jaunas versijas saľemšanas izraksta 

ziľojumi (TORG 1, TORG 2, TORG 3, M-4 un M 7) pirkšanas pasūtījuma 

saľemšanas labošanas laikā. Kopētam slaidam var saglabāt paziľojumu 

saľemšanas dokumenta tips un numurs labots pirkšanas pasūtījuma 

saľemšanai. Varat arī atjaunināt novirze labots pirkšanas pasūtījuma 

saľemšanas daudzumu. 

 

Varat norādīt pielāgotu deklarācijas ID un kategoriju balstītu tirdzniecības 

izcelsmes valsts/reģions un pirkšanas pasūtījuma rindām. Šī informācija 

tiek pārsūtīta uz faktūrrēķinu ţurnāls. 

 

Ja veidotu un grāmatotu pārdoto preču atgriešanas pasūtījums, 

pasūtījuma decl. ID un īpašnieks atgriezto preču krājumu dimensijas 

jābūt tādai pašai kā Custom decl. ID un īpašnieku atsauces rēķina rindā. 

Kad labojat pārdošanas pavadzīmi, Custom decl. ID un īpašnieks koriģēta 

pārdošanas pavadzīmi jābūt tādai pašai kā Custom decl. ID un īpašnieks 

oriģinālajā pārdošanas pavadzīmi. 

 

Atzīmējot tirdzniecības nolīguma tirdzniecības līgumu ţurnālu var norādīt 

līguma reģistrācijas numurs (DVR) tirdzniecības līgumi un līgumu grupā. 

Jūs varat mainīt tikai tos tirdzniecības līgumus, kas saistīti ar attiecīgo 

līgumu grupas un DVR. 

 

Neuzskaitītā vai kategorijā pamatojoties pasūtījuma rindas nevar 

izmantot šādi: 

 

 Saľem vai atgrieţ preces glabājumā 

 Pārdod preces ar atlikto īpašuma nodošanu 

 Ievietojot iegādājās preces tranzītā 

 Importa un eksporta muitas ţurnāla izveide 

Summa-neuzskaitītā vai kategoriju balstītu iepirkuma rēķina rindā var 

piešķirt kā rēķina iegādāto preci vai citu izdevumu. Tos var piešķirt 

summu par kreditora rēķina rindas izdevumiem-neuzskaitītā vai 

kategoriju balstītu pirkšanas pasūtījuma rindā. 
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Krievijas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

PVN eksporta tirdzniecību Tagad var veikt šādus uzdevumus: 

 

 Definētu periodu eksporta apliecinājumu un nodokļu kodu 

eksporta produktus nodokļa 0 (nulle) procenti PVN. 

 Norādiet eksporta datums, derīguma termiľš un apstiprināšanas 

datuma.  

 Norādiet darbības tipu eksporta faktūrrēķini. 

 Iestatīt PVN apstrādes parametrus un procesa izejošo PVN 

darbības periodam. 

 Definējiet PVN pārskata informāciju, kā _ arī aprēķināt soda 

jebkurā laikā neatdotajiem no eksporta apliecinājumu. 

Debitoru parādos un kontu kreditoru 

rēķinus par Krieviju 

Debitoru rēķiniem un atbilstošo pārskatu pieľemšanu var izdrukāt 

debitoram no neapmaksātās debitora rēķiniem un brīvā teksta rēķina 

lapas sarakstā. Jūs varat izdrukāt šos rēķinus un pieľemšanas ziľo, ka ir 

izveidots laika periodā. 

 

Var labot un brīva teksta rēķina grāmatošana, skatīt saistītos rēķinus un 

pārvietotos starp pamata un koriģētā rēķinus. Rēķina datums labots 

rēķinam jābūt laikā atvērto pārdošanas grāmatu.  

Atcelta rēķina tiek izlikts Virsgrāmatas žurnāla kā storno darbība. 

Korekcijas dokumentu lauku, jauns rēķins ar sākotnējā rēķina datumu 

un numuru. 

Summu starpības faktūrrēķini Faktūrrēķina oriģināls ir jālabo, ja valūtas vērtības mainās preču 

nosūtīšanas laikā. Pēc izlabošanas faktūrrēķins, uzľēmums pārbauda, 

vai korekcijas summa ir vienāda ar summu starpības summu. Summu 

starpības faktūrrēķins tiek ģenerēts, ja pirkšanas vai pārdošanas 

darījums tiek segts ar šādiem nosacījumiem: 

 

 Ir starpība starp valūtas rēķini un uzľēmuma valūtā. 

 Maksājuma valūtā ir vienāds ar uzľēmuma valūtā. 

 Rēķina rēķina datuma valūtas kursu un kursa maksājuma dienā 

ir atšķirīgas. 

 Summu starpība ietekmē uzľēmuma PVN saistības. 

Ģenerēts summu starpību faktūrrēķina apstrādāt neatkarīgi no citiem 

faktūrrēķiniem un ir iekļauti pārdošanas un pirkšanas grāmatas. Varat 

drukāt summu starpības faktūrrēķins un sākotnējā faktūrrēķina, kas tika 

koriģēta, pamatojoties uz summu starpība. 

Maksājumu priekšlikumi un norēķini par 

Krieviju 

Uzlabojumi ir veikti kontu grupas kreditoru maksājumu un maksājumu 

rēķina rindas līmenī. 

 

Krievijā, var izveidot maksājumus kreditoriem un kreditoru nodokļu 

aģentiem ar vairākiem rēķiniem un maksājumu rindas katra līguma 

izveide, izmantojot maksājuma priekšlikumu form. 

 

Varat atrisināt daļēji apmaksājot konkrēta rēķina rinda un apmesties 

atvērtās darbības, izmantojot periodisko maksājumu klientiem. Valūtas 

korekcijas faktūrrēķiniem tiek izveidoti rēķina nosegtās rindas. 
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Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Papildmaksu sadalījums Iegādājoties apkalpojamo preci, var piešķirt jebkuras papildmaksas, kas 

radušās, izmantojot rēķinu ţurnāls vai pirkšanas pasūtījumu. Lai piešķirtu 

maksājumus, norādiet Papildmaksu kods preces formai, ko izmantosit 

pirkšanas pasūtījuma vai rēķina rindā tiek izmantots rēķinu ţurnāls. 

 

Papildmaksas var attiecināt uz citām atjauninātais vienums rēķinus, 

ieskaitot sadalījumu uz krājuma izmaksu cenu, pārzīmēšanu trešās 

puses parādus vai norakstīt izmaksu konts Virsgrāmatā. Pēc piešķirot 

papildmaksas rēķinos, piešķiršanas vēsturi var skatīt Misc. maksas 

sadalījums form. Varat arī atcelt piešķiršanu. 

Pamatlīdzekļu nodokļu aprēķinu un 

deklarācijas 

Jūs varat ģenerēt jāizvērtē nodokļu, transporta nodoklis vai zemes 

nodokļa deklarācijas, kas satur informāciju, kas iedalīta pēc Krievijas 

Federācijas nodokļu iestāde. Nodokļu deklarācijas var iekļaut vairākas 

teritoriālās kodeksiem vai krievu klasifikācijas, objekti no administratīvās 

Division (RCOAD) viena nodokļu iestādei. RCOAD kods ir likumdošanas 

vai teritoriālo kodu, kas noteikts katram reģionam vai Krievijas 

Federācijas teritorijā. Microsoft Dynamics AX var uzstādīt kodus RCOAD 

savam uzľēmumam, pārdevēji, kas saistītas ar uzľēmuma nodaļa, 

nodokļu iestādei, un pamatlīdzekļus, pamatojoties uz to atrašanās vietu.  

 

Ja tiek formēta pamatlīdzekļu nodokļu deklarācijas, var veikt šādus 

uzdevumus: 

 

 Norādīt teritorijas kodu RCOAD un RCOAD kodu saista ar 

nodokļu iestāde. 

 Norādīt identifikācijas kodu atsevišķā uzľēmuma nodaļai par 

pamatlīdzekli, lai noteiktu tā atrašanās vietu. 

 Ietver sīkas ziľas par sadalīšanu vai galvenais birojs atrodas 

titullapā jāizvērtē nodokļu un transporta nodokļu deklarācijas. 

Budţeta kontroles avansa pārskatu Budţeta kontroli var izmantot, lai pārraudzītu budţeta līdzekļus, 

pamatojoties uz avota dokumentus, piemēram, pirkšanas pasūtījumos 

vai izdevumu atskaites veidlapas. Krievijas Federācijā, avansa pārskati 

tiek ģenerētas reģistrēt izdevumiem. Var izmantot avansa atskaišu 

dokumentiem kā pirmdokumentiem budţeta un aprēķināt izdevumus. 

Avansa pārskati var izmantot arī, lai aprēķinātu atvērt vai iegrāmatoto 

faktisko izdevumu. Šie izdevumi tiek uzskatīti par ģenerējot budţeta 

pārskatu. 

Globālajā adrešu grāmatā (GAB.), 

Krievija 

Ir pievienoti jauno adresi komponenti, piemēram, ielas un ēkas numuru, 

globālā adrešu grāmata adrešu formātu atbalstam Krievijā (GAB). Var 

izveidot vai modificēt adreses Krievijas adreses formāts. Turklāt, veidojot 

jaunu ierakstu adrešu juridiskai personai ārpus Krievijas, atsauces 

laukiem pieejamās adrešu automātiski mainās atkarībā no adrešu 

formāts prasībām valstī, kurā atrodas juridiskās personas. 

Atkopt nolietojuma prēmiju par 

priekšlaicīgi no pamatlīdzekļa pārdošanas 

Ja jūs pārdodat pamatlīdzekļa nolietojuma pamatlīdzekļa dzīves cikla 

beigām, nolietojuma prēmijas atlikušo dzīves ciklu var atgūt. Var iestatīt 

nodokļa maksātāju reģistrā, lai aprēķinātu nolietojuma prēmiju apjomu 

no brīţa, kad pārdošanu līdz nolietojuma pamatlīdzekļa dzīves cikla 

beigām, un tad iekļaut atgūtās summas uzľēmuma ienākuma. 
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Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Klienta bankas rēķinu elektronisku 

apmaiľu formātu 

Krievijas Federācijā, klienta bankas izmanto elektronisko maksājumu 

veikšana un uzturēt bankas konta bilanci, juridiska persona, un bankas 

vārdā. Katrai bankai ir pārstāvēt klienta bankas un citu banku izmantot 

daţādas veidnes, lai pārsūtītu elektronisko maksājumu. Daţādas veidnes 

var iestatīt, lai pārsūtītu elektronisko maksājumu uz daţādām bankām. 

Klienta bankas izmanto eksporta vai importa banku formātus. Tagad var 

izmantot jaunu elektronisku apmaiľu formātu, kas atbalsta daţādas 

veidnes bankas elektronisko maksājumu, un kas nodrošina saskarni starp 

veidnēm un Microsoft Dynamics AX. Turklāt, izmantojot automātisku 

saskaľošanas procesu bankas konta izrakstus var saskaľot. 

Izmaiľas pārdošanas un pirkšanas līgumi Pārdošanas līgumiem un pirkuma līgumiem tiek uzturēti patstāvīgi, 

puses pārdodot un pērkot puses saskaľā ar savu pārdošanas un 

pirkšanas procesiem. Šie līgumi aptver ne tikai pašiem produktiem, 

bet arī līgumus attiecībā uz pārdošanas un produktiem pirkšanas vai 

produktu kategorijām. Izmantojot jaunu pirkšanas un pārdošanas līgumu 

modeļus, var veikt šādus uzdevumus: 

 

 Līgumos vai nolīgumos norādīt v/g ţurnālos un pārvietošanas 

pasūtījumiem. 

 Nosegtu debitora vai kreditora darbības, kas pamatojas uz 

līgumiem. 

 Ģenerēt pārskatus par pārdošanas un pirkšanas līgumi. 

 Reģistrēties visus finanšu parametrus, kas iekļauti nolīgumos. 

 Cross-pārbaudiet ar partneriem, izmantojot līgumus, un radīt 

pārskatu saskaľošana. 

Kredīta korekciju attiecībā uz piegādātāja 

rēķina un brīva teksta rēķins 

pirmdokumentus 

Kredīta korekcijas parametru var izmantot, lai pēc piegādātāju rēķiniem, 

pirkšanas pasūtījumus un brīva teksta rēķinus par pozitīvu vērtību. Varat 

arī saľemt ziľas, kas apliecina, ka jūs sūtat pozitīvu rēķina summa ar 

precīzu labojuma zīme. 

Faktūrrēķina ziľojums, ko izdevusi 

nodokļu aģentiem 

Saskaľā ar federālo nodokļu pakalpojumu prasībām un izmaiľām 

noteikumos saglabāt grāmatās par saľemto un izsniegt rēķinus, 

iepirkumu un pārdošanas PVN aprēķinu, faktūrrēķina drukāšanai formas, 

kuras tiek izsniegtas pēc nodokļu aģentiem jāietver attiecīga informācija, 

rindās norādīto un ziľojumā norādīto kolonnu. Faktūrrēķina drukātā veidā 

satur svītras un šādu informāciju: 

 

 Numurs un datums, maksājuma rīkojums 

 Bāzes summa bez PVN 

 Skaitļošanas nodokļa likme (aprēķina nodokļa likme = PVN 

vērtība / PVN vērtība + 100) 

Storno darbības pārsūtīšanas ţurnālu Var izveidot un grāmatot storno pārsūtījumu ţurnālu, lai atsauktu 

nepareizi iegrāmatots ţurnāla darbība. Ţurnālu, lai manuāli labotu 

iegrāmatotu daudzuma, izmantojot funkciju Kopēt varat arī nokopēt 

krājumu žurnālu form. Lai izlabotu kļūdu storno ţurnālā pēc tam, kad 

tas ir iegrāmatots, var izveidot storno uz storno ţurnāla storno ţurnāla 

darbību atcelt, izmantojot funkciju Kopēt. 

Nodokļa likme uzlabojumi attiecībā uz 

Krieviju 

Var ievadīt nodokļu likmes, kas satur piecas decimāldaļas, lai aprēķinātu 

PVN summu. Drukājot faktūrrēķins un rēķina pārskatu, nodokļa likme ir 

jāiekļauj saskaľā ar Krievijas likumdošanu. Atskaites, nodokļu likme tiek 

parādīta tikai ar nozīmīgiem cipariem. 
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Krievijas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Atlikto maksājumu PVN atskaitīšana Atlikto maksājumu PVN atskaitījums dod iespēju aprēķināt PVN 

kompensācijas proporcionāli faktūrrēķini, kas attiecas uz pakalpojumiem, 

darbības iekārtu vai citas preces, kas ir uzskaitīta kā atlikto maksājumu 

pirkuma summa atlikšana. Jūs varat izmantot Virsgrāmatas parametru 

formu un kreditoru parametrus formu, lai aktivizētu atlikto maksājumu 

PVN atskaitījumu. Jāatlasa grupas, partijas ID parametru kreditoru 

parametrus form. Ja iestatāt atlikto maksājumu PVN nobīdes 

metodi parametrs Virsgrāmatas parametru veidlapu Proportionate, 

PVN atmaksas atlikto maksājumu summa tiek aprēķināta proporcionāli. 

Jāizveido arī atlikto maksājumu, izmantojot atlikto maksājumu izveide 

form. Katru atlikto maksājumu, jānorāda proporcionāli PVN atmaksa 

metodi, atlikto maksājumu form. 

 

Katra nodokļa pārskata perioda beigās, ir jāaizver PVN šajā laika posmā 

saľemti, izmantojot ienākošā PVN apstrādes procesā pirkšanas grāmatā. 

Ja Ienākošā PVN norakstīšanas vai atsavināšanas atlikto maksājumu 

procesā var atlasīt faktūrrēķinu un pārbaudiet, vai aprēķinātā bloķētu 

un atbloķētu faktūrrēķins PVN summu. Summa norakstīta ir atbloķēta, 

un var tikt grāmatoti. Pārējiem faktūrrēķina summa ir slēgta, un tās 

grāmatošana tiek pārcelta uz vēlāku laiku. 

 

Ja jums ir jālikvidē vai noraksta atlikšana, var atsaukt transakcijas v/g 

ţurnālā, lai atceltu norakstīšanas vai atsavināšanas, ja ne vēl slēgšanas 

pirkšanas grāmata par atbilstošo periodu. 

Grāmatvedības un izmaksu aprēķina 

bojāto produktu un blakusproduktu 

Saskaľā ar Krievijas likumiem uzľēmumu jāaprēķina izmaksas par 

blakusproduktu un bojātu produktu, kas radīti daţādos raţošanas 

posmos. Bojāto produktu un blakusproduktu ir reģistrēti noteiktu 

Virsgrāmatas kontos. Tāpēc noteikt daţādu blakusproduktu izmaksas un 

izvērtēt iemeslus par pirmapstrādes produkta raţošanas apjoma. Bojātu 

produktu var nosūtīt uz noliktavu, pārstrādāt vai norakstīt kā brāķa 

krājumu zaudējumus. Varat rīkoties šādi: 

 

 Noteikt daţāda veida blakusproduktus un produktiem ar 

trūkumiem. 

 Izmantojiet blakusprodukts ţurnālu un reģistrēt kontu par 

bojātu produktu un blakusproduktu. 

 Sadalīt starp daţādiem blakusproduktu raţošanas izmaksas. 

 Aprēķināt darba raţošanas procesa (NP) un gatavās produkcijas 

pašizmaksu. 

Dziesmu krājumu bilances apgrozījuma Jūs varat palaist krājumu bilances apgrozījuma atskaiti pārbaudīt 

daudzumu, ienākumiem, patēriľa un krājumu atlikums noliktavās, kas 

balstīta uz dimensijām, piemēram vietās, noliktavās, Virsgrāmatas 

kontu vai finanšu dimensijas. Jūs varat izveidot šo pārskatu periodiski-

piemēram, pirms krājumu pārrēķināšana vai krājumu slēgšana izmaksu 

finanšu perioda beigās. Var arī izveidot atskaiti, izmantojot krājumu 

darbības ar Nopirkts, saņemts, Pārdots, vai izdots statusu. Vienuma 

kopsumma ir kopējā summa, krājumu darbības un krājumu darbības 

korekcijas attiecībā uz visām noliktavām šai precei noteiktā laika posmā. 

Ģenerēt PVN deklarāciju atskaite. xls 

un. XML formātā 

Saskaľā ar Krievijas likumiem vairākās sadaļās par PVN deklarāciju 

atjaunināts pārskats. Uzľēmumi nedrīkst radīt PVN deklarāciju ziľot 

par atjaunināto formātā un ziľojumu PVN iestādēm. PVN deklarāciju . 

xls un. XML var ģenerēt atskaites formātiem. 
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Krievijas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

PVN reģistrācijas numuri tiek definēti 

puse ierakstu adrešu ierakstus 

Microsoft Dynamics AX 2012 R2, PVN reģistrācijas numuri vairs nav 

definēta uzľēmuma vai personas ierakstu līmenī. Tā vietā, var definēt 

puses primāro adresi ieraksta PVN reģistrācijas numuru. 

Izmaiľas zemes nodokļa deklarācija Veidne: zemes nodokļa deklarācijā Krievijā ir mainījusies. 

Izmaiľas transporta nodokļa deklarācija Krievijas transporta nodokļu deklarācijas veidne ir mainīta. 

Izmaiľas nekustamā īpašuma nodokļa 

deklarācija 

Par nekustamā īpašuma nodokļa deklarāciju Krievijā veidne tiek mainīta. 

Izmaiľas Grāmatošanas slānis dubultā 

noliktava 

Izmaksu vērtības uzskaiti var veikt, izmantojot atskaišu papildvalūtā. Var 

veikt pārrēķinus vai krājumu slēgšana vai koriģējiet rīcībā esošo krājumu 

vai krājumu ieejas plūsmu, lai ģenerētu Virsgrāmatas darbības pārskata 

valūtā. Šīs grāmatas darbībām izmantot dubultā noliktava Grāmatošanas 

slānis. Var grāmatot pirkšanas pasūtījumu ar krājuma profilu, noliktavas 

īpašnieks un muitas kravas deklarācijā (GTD) skaits krājumu dimensijas. 

Grāmatot krājumu segšanas darbības, kuras otrajā valūtā ir jāiestata 

dubultā noliktava slāni. Summas korekcija otrajā valūtā ir aprēķināts, 

pamatojoties uz galveno valūtas pārrēķina summa un valūtas maiľas 

kursu, kas bija spēkā darījuma datumā. 

Elektroniskie pārskati Finanšu pārskatu izkārtojumiem, dokumentu veidnēm, var iestatīt, un, 

izmantojot finanšu atskaišu ģenerators elektroniskās ziľošanas nolūkos 

fiksētas piederumi. 

Drukas pārvaldību preču transporta 

pavadzīmes 

Drukāšanas vadību var izmantot transporta dokumenti un pavadzīmes. 

Varat drukāt pārskatus par pavadzīmju programmas Microsoft Excel 

formātā un standarta atskaites sistēmai raksturīgu drošības prasību 

ziľojumā. Var drukāt arī transporta dokumentu, piem., darba biļeti vai 

transportēšanas rēķina, Excel formātā. 

Opciju, lai izmantotu tranzīta rēķina 

konts, grāmatojot iepirkuma rēķins 

Iegādes izdevumi preces kontam var izmantot, lai grāmatotu pirkšanas 

rēķinu pirms noteiktā dokumenta datuma par kreditora rēķiniem. Tas ļauj 

jums izvēlēties daţādos datumos kreditora atlikums un krājumu 

grāmatošanas laikā. 

Iekļaut pārdošanas grāmatas krievu 

nomaksas eksporta faktūrrēķini 

Lai apstrādātu pievienotās vērtības nodokļa (PVN), nomaksas eksporta 

faktūrrēķini pārdošanas grāmatu var iekļaut braucot izejošais PVN 

apstrāde. 

Pievienot iespēju iestatīt noklusēto 

krājumu profilu mazumtirdzniecības 

darbību Krievijā 

Šis līdzeklis pievieno iestatījumu, lai jūs varētu atlasīt krājuma profilu, 

kas pēc noklusējuma tiks lietots pārdošanas pasūtījumos, kas izveidoti no 

Microsoft Dynamics AX mazumtirdzniecības POS darījumu. Noklusēto 

krājuma profilu, kas tiek piešķirts noliktavas veikala izmantos arī, lai 

izsekotu krājumu kustību, kad mazumtirdzniecības pārskats tiek 

aprēķināts un grāmatots. 

Iespēju automātiski atjaunināt 

faktūrrēķinu Krievijas pārdošanas 

rēķiniem pievienojot 

Šī funkcija ļauj iestatīt mazumtirdzniecības parametrus, lai faktūrrēķina 

tiks atjauninātas automātiski, grāmatojot pārdošanas rēķinu laikā, kas ir 

ievietojis paziľojumu par mazumtirdzniecības. 
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Spānijas valsts specifiku 

Spānijas valsts specifiku 

Kas ir jauns virsraksts Kas ir jauns paziņojums 

Ietvert naudas maksājumi, kas saľemti 

finanšu gada pārskatā spāľu 

deklarācijai 347. 

Jūs varat iekļaut naudas maksājumi, kas saľemti finanšu gada pārskatā 

spāľu deklarācijai 347. 

Aprēķinātu rēķina izpildes datumu, 

pamatojoties uz apmaksas datuma 

ierobeţojumus, un piegādes datumus, 

preču vai pakalpojumu Spānijā. 

Apmaksas datumu attiecībā uz pārdošanu, pirkšanu, un projekta rēķini 

tiek aprēķinātas apmaksas datuma ierobeţojumus, un par preču vai 

pakalpojumu piegādi vai saľemšanu datumiem. 

Tūlītēju samaksu Tūlītēju samaksu funkcionalitāte ir atjaunināta, lai arī brīva teksta 

rēķinos. 

 


