
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

CadConnect - ItemPlanning – ShopFloor – Make-To-Order



NAVEKSA – Hvem er vi 

• Vi er Microsoft ISV (Et dansk udviklingshus og softwareleverandør) 

• Vi er et privat selvfinansieret aktieselskab etableret i 2008.

• Vi har domicil i Horsens.

• Vi udvikler og leverer effektivitetsfremmende add-on logistik- og produktionsløsninger til 

Microsoft Dynamics NAV.

• Vi udvikler og leverer kun Microsoft certificerede løsninger (CfMD) 

• Vi tilbyder 4 produkter:

• ItemPlanning

• ShopFloor Planlægning og Udførelse

• Komme/gå, Kvalitetskontrol, Batch/lot/serie sporing, Variabelt materialetræk.

• CadConnect

• Make-To-Order

• Vores produkter afsættes world-wide gennem Microsoft forhandlere.



NAVEKSA løsninger – Generelle fordele 

• 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. 

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

• En NAVEKSA løsning leveres til NAV2013R2 og nyere; inklusive Dynamics 365 Business Central.

• Gode referencer.

• Du kan forvente en ekstrem kort tilbagebetalingstid. 



NAVEKSA CadConnect



CadConnect-løsningen giver brugeren et avanceret værktøj til automatisk 

oprettelse og opdatering af produkt masterdata i NAV.

• Oprette nye produkter, produktions- eller montagestyklister og ruter baseret på forskellige 

inputmetoder:

o Indtaste manuelt.

o Arbejde med konstruktionsstyklister overført fra et CAD-system.

o Arbejd med et eksisterende produkt på en "samme-som-pånær" måde, for at oprette et nyt 

produkt eller variant.

• Modelleringsfunktionen gør det muligt at strukturere styklistedata, som produktionsteknik ønsker at udføre 

produktionen.

• Oprette og tilføje proces- (ruter) data.

• CadConnect tilbyder avancerede funktioner:

o Muliggør beregning af kostpriser og simulering ved forskellige seriestørrelser.

o Muliggør at arbejde med produktdata og kostprisberegninger til tilbudsformål, uden at oprette 

data i NAV førend en salgsordre er modtaget.

• Alt arbejde udføres på et enkelt skærmbillede for at sikre et komplet produktoverblik.

NAVEKSA CadConnect



NAVEKSA ItemPlanning



ItemPlanning-løsningen giver Dynamics NAV brugeren en intuitiv 

logistikplanlægningsløsning, der kan anvendes på en enkelt 

lagerlokation, eller på tværs af lokationer i hele forsyningskæden.

• ItemPlanning leverer hurtig og præcis tidsfæstet forventet lagerstatus og mangel  

identifikation på:

o Varer

o Produktionsstyklister

o Montagestyklister

o Produktionsordrer

o NAV Planlægningskladder

• ItemPlanning tilbyder avancerede funktioner:

o Simulering og ”Hvad-nu-hvis", når det uventede sker.

o Salgsordre ”Hvor-indgår” for komponenter på lavere niveauer med komponentmangel.

o Direkte ordreoprettelse fra mangeloversigt.

• Til anvendelse i salg, produktionsplanlægning, lager, planlægning og indkøb mv.

NAVEKSA ItemPlanning



NAVEKSA ShopFloor

Planlægning Udførelse



NAVEKSA ShopFloor

ShopFloor-løsningen giver Dynamics NAV-brugeren en løsning til 

detaljeret planlægning af produktionens gennemførelse samt 

operatørudførelse og dataindsamling.

• ShopFloor består af 2 dele:
o Planlægning af udførelsen - Sekvensstyring, prioritering, og kø-kontrol.

o Operatørens gennemførelse - Start og afslutning af job på en .NET terminal (NAV limited

user)

• ShopFloor er konstrueret med det formål at udføre produktionen papirløst.

• ShopFloor tilbyder avancerede funktioner:
o Kombineret produktion - samme proces udført på tværs af flere ordrer samtidigt.

o Sporbarhed - Batch / lot / serienummer - Brug og tildeling.

o Kvalitetssikring og kontrol.

o Omfattende dataindsamling af jobtid.

o Komme/gå mødetidsregistrering.

• Alt sker i realtid - Ingen synkroniseringskørsler.



NAVEKSA Make-To-Order 

Make-To-Order-løsningen giver Dynamics NAV-brugeren en 

løsning til ændring af leveringsdatoer på en enkelt eller flere 

linjeproduktion eller projektordre, hvis behovet opstår.

• Gør det muligt at ændre en leveringsdato på en produktionsordre eller 

leveringsdatoer på en flerlinjers projektordre, til trods for at NAV-

posteringer er blevet anvendt.
o Forlæns, baglæns, forlæns / baglæns.

• Automatisk genberegning af komponentbehov og kapacitetsbehov til nye 

datoer.

• Make-To-Order tilbyder avancerede funktioner:
o Indregning af kø-tid for første ruteoperation.

• Realtidsbehandling - 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 ordreafvikling.

Samlet og let 

produktionsoverblik for 

ledelsen.

Kortere 

gennemløbstider.

Fejlreduktion

Tid

Implementering af  

NAVEKSA 

løsninger.



NAVEKSA kunder

TRECO

OMME LIFT

FRESE

AMERICAN AVK (US)

NEXANS 

MICRO PRECISION (UK)

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 (UK)

RELATED FLUID POWER (UK)

VERANO (NL)

GIBAS (NL)

TORA

WDH HYDRAULICS (NL)

STRONGBUILD (AUS)

MECHATRONICS (NL)

++

BRØNDUM

JWL MASKINFABRIK

WIRE WEAWING DINX. (NL)

REKO INDUSTRIAL (NL)

SENTECH SENSOR TECHNOLOGY  (NL)

KVIK KØKKENER

SYSTEM CLEANERS

BRANDTS

FASTERHOLT MASKINFABRIK

SELEKTRO

TROLDTEKT

T. KVERNELAND (NO)

TAROX (DE)


