
En 5-minutters præsentation der viser,
hvorfor du bør vælge en NAVEKSA 

add-on produktionsløsning til virksomheden 
som anvender Dynamics NAV.

Det kan være med til at forbedre din hverdag! 

En 5-minutters præsentation



NAVEKSA – Hvem er vi 

• Microsoft ISV (Et dansk udviklingshus og softwareleverandør) 

• Etableret i 2008

• Domicil i Horsens

• Udvikler og leverer effektivitetsfremmende add-on logistik- og produktionsløsninger til 
Microsoft Dynamics NAV Manufacturing.

• Udvikler og leverer kun Microsoft certificerede løsninger (CfMD) 

• Produkter
• ItemPlanning
• ShopFloor Planlægning og Udførelse

• Komme/gå, Kvalitetskontrol, Batch/lot/serie sporing, Variabelt materialetræk.
• CadConnect
• Make-To-Order

• Produkter afsættes world-wide gennem Microsoft forhandlere.



NAVEKSA løsninger – Generelle fordele 

• Udviklet som effektiviseringsværktøjer til logistik- og produktionsvirksomheder som vil dette.

• Baseret på jordnære principper og intuitiv anvendelse.

• En NAVEKSA løsning ændrer intet i standard NAV kode, og kan som sådan ”knappes på”.

• Alle løsninger er nemme at installere og kan straks anvendes.

• Alle løsninger afvikles som en integreret del i standard NAV. 

• Du kan forvente en ekstrem kort tilbagebetalingstid. 

• Kunder i Danmark, Norge, USA, Australien, England, Holland, Belgien og Tyskland. 

• En NAVEKSA løsning leveres til NAV2013R2 og nyere; inklusive NAV2018 Extension V1/V2

• Gode referencer.



NAVEKSA CadConnect



Denne NAVEKSA løsning giver Dynamics NAV brugeren et avanceret og og intuitivt system for transformation af 
tekniske data til  stam- og styringsdata i Dynamisk NAV.

• Løsningen er udviklet baseret på funktionerne i Dynamics NAV. 

• Muliggør automatisk overførsel af produktdata fra CAD systemet til oprettelse i Dynamics NAV.   

• Muliggør manuel oprettelse af nye produkter eller oprettelse af ‘same-som-pånær’ varianter.

• Muliggør konvertering og modellering af konstruktionsstyklister til produktionsteknikerens
ønskede produktionsstyklister. 

• Muliggør tilsætning af rute- og procesinformation.

• Muliggør kostpris kalkulation inden oprettelse af data i NAV.

• Alt arbejde foretages på et enkelt skærmbillede som sikrer overblik.

NAVEKSA CadConnect



NAVEKSA ItemPlanning



Denne NAVEKSA løsning giver Dynamics NAV brugeren et intuitivt system for logistikdisponering, samt
mankokontrol og -styring.

• ItemPlanning er udviklet på basis af datagrundlag fra Dynamics NAV 

• ItemPlanning leverer hurtige og korrekte disponeringsinformationer og mankokontrol for brug på:

• Varer
• Styklister
• Montagestyklister
• Produktionsordrer
• Planlægningskladde

• ItemPlanning muliggør ”Hvad-nu-hvis” forespørgsler når det uventede indtræffer.

• Et uundværligt værktøj for salg, lager, planlægger og indkøber mv.

NAVEKSA ItemPlanning



NAVEKSA ShopFloor



NAVEKSA ShopFloor

Denne løsning tilbyder Dynamics NAV brugeren et system til detailplanlægning af produktionsafvikling, samt 
operatørudførelsen og dataopsamling.

• Løsningen er udviklet på grundlag af Dynamics NAV data og funktionalitet.

• Gør det nemmere at planlægge og prioritere produktionen, og letter hele materiale- og 
kapacitetsdisponeringen med aktuel statusinformation ved hånden.

• Giver operatøren alle nødvendige oplysninger til udførelse papirløst.

• Gør det nemmere for operatøren at arbejde selvstændigt.

• Understøtter avanceret funktioner; f.eks. Kombineret produktion,sporbarhedsstyring og kvalitetskontrol, 
og omfattende dataopsamling, samt komme/gå.

• Alt foregår i realtid – Ingen synkroniseringskørsler.



NAVEKSA Make-To-Order



NAVEKSA Make-To-Order 

Denne løsning tilbyder Dynamics NAV brugeren en løsning til ændring af en kørende produktionsordre eller  
projektordres leveringsdato når behovet opstår.

• Løsningen er udviklet på grundlag af Dynamics NAV funktionalitet.

• Muliggør ændring af en leveringsdato på en produktionsordre eller leveringsdatoer på en fler-linjers 
projektordre, på trods af posteringer på ordren.

• Automatisk re-kalkulation af komponentbehov og kapacitetsbehov til nye datoer.

• Indregning af kø-tid for første ruteoperation.

• Alt foregår i realtid – Ingen synkroniseringskørsler.



Her får du økonomiske fordele

Implementing a 
NAVEKSA solution

Kr

Automatisk oprettelse af 
varer, styklister og ruter.

Præcis og overskurelig
produktionsplanlægning.

Betydelig reduktion – Lagerbinding. Optimal vare- og
stykliste disponering..

Smidig kommunikation mellem konstruktionsafdeling og
planlægger – store tidsbesparelser

Papirløs værkstedsstyring.

Samlet og let produktionsoverblik
for ledelsen.

Kortere gennemløbstider.

Reduktion af fejl.

Tid

Implementering af  
NAVEKSA løsninger.



NAVEKSA kunder

TRECO
OMME LIFT
FRESE
AMERICAN AVK (US)
NEXANS 
KVIK KØKKENER
TP LINDDANA
FAIRLINE YACHTS (UK)
V. BRØNDUM
LILLNORD
HELIEX POWER (UK)
GEBO JEGAMA (NL)
ALCRE (NL)

AVIATEC
IGS GEBOJEGAMA (NL)
ROUST TRÆ
FLONIDAN
IGS AG (DE)
KENT BRUSHES (GB)
RELATED FLUID POWER (GB)
RANDERS REB
GIBAS (NL)
TORA
WDH HYDRAULICS (NL)
STRONGBUILD (AUS)
MECHATRONICS (NL)

++

BRØNDUM
JWL MASKINFABRIK
WIRE WEAWING DINX. (NL)
REKO INDUSTRIAL (NL)
SENSING INVEST (NL)
KVIK KØKKENER
SYSTEM CLEANERS
BRANDTS
FASTERHOLT MASKINFABRIK
SELEKTRO
TROLDTEKT
KVERNELAND (NO)
TAROX (DE)


