Basis lageroptælling
- Workshop N7

Formål

Workshop - Basis lageroptælling

Formålet med denne workshop er at gennemgå,
hvorledes Microsoft Dynamics NAV / Business Central
kan hjælpe med at udføre lageroptælling.

Denne workshop vil fremvise, hvordan NAV / Business Central
kan hjælpe med at få afstemt lagerantal med de faktiske tal.

Denne workshop indeholder bl.a:
›

Undervisning i, hvilke oplysninger der skal være
under lagerkartotek

›

Undervisning i basis lageroptælling
- Serienummerstyret og LOT-nummerstyret
- Optællingskladder og perioder

›

Der vil være en grundig og komplet gennemgang af, hvordan
man laver en optællingsprocedure. Jeres optællingsprocedure
vil således blive ensartet, og I vil opnå et bedre overblik, fordi I
skal bruge færre klik.
Det er essentielt for en effektiv lageroptælling, at jeres
virksomhed kommer rigtigt fra start. Vi tilbyder derfor denne
workshop, så I får de bedste forudsætninger for at udnytte
løsningens fulde potentiale.

Undervisning i kontrol og lageroptælling
- Varer, som ikke ﬁndes i optællingskladde.

De resterende punkter, som gennemgås på denne
workshop, kan ses på side 2.

Workshoppen kan foretages online

Ved en fysisk workshop med mere
end én deltager bør der være
adgang til storskærm.

3 timer
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Emner

Punkter til gennemgang

Udført

Basis opsætning
Lagerkartoteksoplysninger
- Lagersted, optællingsperiodekode m.m.
Lagerperiode
-Låsning af lagerperioder m.m.
Lageropgørelse - Optællingsperioder
Lageropgørelseskladder
Basis optælling
Beregn beholdning
- Her beregner/henter man hvad NAV/ Business Central har
registreret som antal på lageret pr. en given dato.
- Også varer som ikke er på lager.
- Afgrænsning på alle feltværdier i varekartotek
Udskriv optællingslister

For nærmere oplysninger kontakt os på Tlf. 9618 7400 på Mail: salg@bornerup.dk
eller læs mere om Bornerups Datacenter og vores produkter på www.bornerup.dk

Bornerups Datacenter A/S har siden midten af 1980’erne arbejdet med
implementeringen af IT regnskabssystemer i mange typer virksomheder og
brancher. Vores mange års erfaring inden for bla. C5 og NAV gør os til en yderst
kompetent IT-samarbejdspartner, hvilket vores kunder drager stor nytte af.
Vi udbyder i dag også Microsoftsprodukterne; Business Central, Power BI og
Office365. Det er vi stolte af, fordi vi herved kan levere dét, vi kalder,
”Det komplette kontor”.

Ved at kombinere disse forskellige platforme kan vi effektivisere virksomheders
arbejds- og kommunikationsprocesser på tværs af afdelinger - internt såvel som
eksternt.
Er du på udkig efter en kompetent og stabil samarbejdspartner, så er vi et
godt match. Vi er Microsoft Gold Certiﬁed, og vores medarbejdere har mange
års erfaring. Det er grundet dem, at vi i dag kan kalde os en af landets førende
leverandører inden for salg, udvikling og hosting af Dynamics NAV, C5, Business
Central, Power BI, Office365 og Azure.
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