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Key Features 

 

 

 Simulér din planlægning 

og tilret indstillingerne 

 
 Gør dine genbestillinger 

mere korrekte 

 
 Indlæg sikkerhedslager 

 

 Få grafisk visning af 

lagerprofilens udvikling 

over en periode – og 

frem i tiden 

 

 Gør din forecasting 

lettere og bedre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VisionInventory Management 
til Microsoft Dynamics NAV 
 

Bedre planlægning og styring af indkøb og lager 
i Microsoft Dynamics NAV (Navision). 
 
Nu bliver det langt lettere at håndtere bl.a. genbestillinger i 
Microsoft Dynamics NAV. VisionPeople har udviklet en 
tillægsløsning, som giver dig mulighed for: 
 

 Mere præcis genbestilling 

 Planlægningssimulering af varer 

 Forecast på indkøb 

 Grafisk visning af lagerprofil 
 

I indkøbskladden vælger du hvilken type indkøb, du ønsker at foretage. 
Under det nye punkt Lagerstyringsopsætning vælges profilhorisonten.  
 

 
På varekortet tages der stilling til alle standardfelterne i Microsoft 
Dynamics NAV for genbestilling af varer:  
 

 Maks. lagerbeholdning 

 Genbestillingspunkt 

 Genbestillingscyklus 

 Ordrekvantum 

 Min. ordrestørrelse 

 Rullende forecast (historisk) NYT FELT 

 Afbestillingshorisont NYT FELT  
 

Disse informationer danner grundlag for beregningerne i VisionInventory 
Management.  
 
På varekortet er det nu muligt at vælge punktet Simuler Planlægning, 
som viser lagerprofilen for den pågældende vare (se skærmbilledet på 
næste side). Herfra er det muligt at tilrette indstillingerne, så det passer  
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Planlægning og forecasting – 
Advanced  VisionInventory 
Management 
 
I den udvidende version får du bl.a. 
mulighed for: 
 

 Årligt forecast baseret på 
historik eller lineær 
beregning 

o kan foretages 
manuelt eller via 
bogførte poster 
 

 Forecastordre på en 
kunde 

o bruges ved 
indikation af ordre, 
men uden indgået 
kontrakt omkring 
lager/levering. Det 
er muligt at lade 
ordren indgå i 
varedisponeringen 
 

 Sikkerhedslageraftale 
med en kunde 

o Sikkerheds- 
lageraftalen indgår 
på  
lige fod med eget 
sikkerhedslager i  
varedisponeringen 
(planlægning) 

 

 
 

 

  

 
bedre på den ønskede profil. Eksempelvis kan der nu indlægges et 
sikkerhedslager. 
 

Når ændringerne godkendes vælges Acceptér, og Indkøbskladden 
opdateres med dine ændringer.  
 

 
 
På menuen er tilføjet endnu en ny funktion: Vis Lagerprofil. Når 
funktionen Beregn Plan er kørt, og der er lavet et forslag til genbestilling, 
er der mulighed for at for at få vist Lagerprofilen. Lagerprofilen kan 
eksporteres til Excel, hvorfra der kan analyseres på tallene. Du får en 
grafisk visning af lagerprofilens udvikling over en given periode – og 
hvordan den vil udvikle sig fremover.  
 

 

 

 


