MYWAY FOUNDATION

A NVÄNDARVÄNL IG F UN K T IO N A L IT ET A D D E RAD TI LL DY NAM I CS NAV

OM MYWAY FOUNDATION
MyWay Foundation är ett grundpaket för NABs leverans av kundanpassade
lösningar byggda på Microsoft Dynamics NAV.
Paketet innehåller:
• Starter Pack funktionalitet i Microsoft Dynamics NAV
• Extended Pack funktionalitet i Microsoft Dynamics NAV
• 3 fullständiga användare i Microsoft Dynamics NAV
• SweBase funktionaliteten
• MyWay funktionaliteten
MyWay funktionaliteten är integrerad i Microsoft Dynamics NAV och består dels
av teknisk funktionalitet för att underlätta kundanpassningar och uppgraderingar samt funktionalitet som ofta efterfrågas av NABs kunder för att minska
kundanpassningar.
MyWay Foundation utvecklas löpande och uppdateras i samband med varje
månadsuppdatering från Microsoft Dynamics NAV. Funktionalitet kan också
avvecklas om den ersätts av funktionalitet från Microsoft.

TEKNISK FUNKTIONALITET I MYWAY
BASERAT PÅ NAV 2017 CU 12

•
•
•
•
•

Versionshantering av kodförändringar
Funktionalitet som gör det möjligt för NAB att veta exakt vilka kundapassningar som är gjorda för kunden vid vilken tidpunkt.
Utökat och förbättrat stöd för Web Services
Ett antal API gränssnitt är framtagna för att andra system för att underlätta
integration och exempelvis webbshopar och orderhanteringssystem.
Buggfixar ännu inte åtgärdade av Microsoft.
“Wrappers & Tools”
Funktioner för att enklare integrera och utveckla kundanpassningar.
Utökad debugger funktionalitet för att snabbare kunna felsöka.

FUNKTIONALITETSOMRÅDEN I APPLIKATIONEN I MYWAY
BASERAT PÅ NAV 2017 CU 12

AVTALSFAKTURERING
Avtalsfakturering är en funktion som stödjer periodisk fakturering. Exempel på lämpliga användningsområden är:
• Hyresfakturering
• Medlemskap
• Branschavgifter
• Prenumerationer
Såväl resurser som artiklar
Det går att lägga upp den periodiska faktureringen så att den automatiskt skapar fakturor månadsvis, funktionen periodiserar även intäkten och stödjer för fakturering av
exempelvis 3 månaders hyra i förslott.
DOKUMENTDISTRIBUTION
Funktionen är utvecklad för att på ett smidigt sätt hantera distribution av olika typer
av dokument. Det mest effektiva arbetssättet är att skapa dokument löpande under
dagen utan att skriva ut dem, exempelvis bokföra fakturor. Vid ett par tillfällen per dag
körs sedan funktionen Dokument att skicka och alla dokument skrivs då ut eller skickas
iväg via e-post.
SMARTIMPORT
Import av SIE filer. Import av redovisnings-, kundreskontra-, leverantörsreskontratransaktioner från andra ekonomisystem exempelvis från löne-, inköps- eller faktureringssystem.
Funktionen kan även användas för att importera poster till kund-, leverantörs, eller
artikelregister.
Exempel på användningsområden:
1. Ingående balanser, vid nyuppsättning av företag
2. Transaktioner hittills under året eller föregående år
3. Ingående balans för kundreskontra
4. Ingående balans för leverantörsreskontra
5. Löpande import av kundreskontra och tillhörande redovisningtransaktioner från
exempelvis ett faktureringssystem
6. Löpande import av leverantörsreskontra och tillhörande redovisningstransaktioner
från exempelvis inköpssystem.
7. Löpande import av redovisningstransaktioner från exempelvis ett lönesystem
8. Import av kundregister vid uppsättning av nytt bolag

MOMSRAPPORTERING
Funktionalitet för att rapportera moms enklare än i standard Dynamics NAV.
KONTOMAPPNING
Använd funktionen för att stämma av bankkonton i NAV mot kontobesked ifrån banken via fil som banken levererar.
PAR INTEGRATION
PAR är en databas med kontaktuppgifter till företag och kontaktpersoner. Den här
funktionaliteten är en webservice-integration mellan NAV och PAR-databasen. För
att kunna använda funktionen måste kunden ha ett avtal med företaget Bisnode som
äger PAR-databasen (www.bisnode.com/Sverige/)
INTEGRATIONSKÖ
Integrationskön används för att flytta olika sorts fiiler till och från NAV.

ATTESTMODUL
Med hjälp av arbetsflöden går det att bygga egna attester etc. En del av den här
funktionaliteten används för att använda attestfunktionen i MyWay. För att det här ska
fungera behöver det göras inställningar för Arbetsflödena Dynamics NAV. Med MyWay kan attestanten se bilder på fakturan vid attestering. Den här funktionaliteten rekommenderas endast till företag med enkla attestflöden. För avancerade attestflöden
eller stora volymer fakturor rekommenderas integration med mer avncerade attestsystem.
UTÖKAD DIMENSIONSHANTERING
Inställning för att använda upp till åtta globala dimensioner.
EXTRAFÄLT
Används för att ge användaren möjlighet att skapa egna fält utan att behöva göra
ändringar i databas och kod. Stöd för Kund, Leverantör, Artikel, Projekt och Resurs.

Kommunikationssätt som stöds:
• E-post
• HTTP(S)
• S/FTP
• ADO
• SOAP
• FTP
• Filsystem

EXTERNA SYSTEM
Externa system är en funktionalitet för att synkronisera data mellan olika företag inom
samma databas men även till externa system. Externa system loggar förändringar i
tabeller för att sedan distribuera vidare dessa, både inom och utanför databasen.

RESURSER OCH TIDRAPPORTERING
Utökad funktionalitet med bland annat:
• Möjlighet att tidrapportera i mobilapp
• Mer information om projektstatus i vyer som projektjournal, projektkort och rollcenter
• Grafisk uppföljning av debitering i rollcenter
• Rollcenter för tidrapportör och projektledare

FRAMTIDA UTVECKLINGSPUNKTER (KAN VARA FÖREMÅL FÖR OMPRIORITERING)
• Beläggningsplanering integrerad med tidredovisning
• Förbättrad tidredovisning med integrerad materialförbrukning
• Omstrukturering av kod för att isoleras till händelsestyrda anpassningar
• Utökade automatiska tester
• Utökat stöd för GDPR

EXPORTERA FRÅNVARO - PAXml
Funktion för att exportera frånvaro enligt standardformatet PAXml. PAXml är ett format som hanteras av de vanligaste lönesystemen, bland annat Kontek lön.

INTEGRATION MED NABS SUPPORT
Möjliget att direkt från NAV skicka meddelande till NABs support.

