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VAD ÄR DYNAMICS NAV MYWAY?
Microsoft Dynamics NAV är ett affärssystem för små och medelstora företag. NAV MyWay från NAB Solutions
ger dig det bästa från ett standardsystem med möjligheten att anpassa det precis som du vill ha det. Microsoft
Dynamics NAV tillsammans med vår egen funktionalitet inom ekonomi, handel, tjänster och produktion får
du ett kostnadseffektivt, fullt anpassningsbart och välbeprövat affärssystem. Som du vill ha det!
Erfarenheterna har vi samlat från de branscher där våra kunder verkar och det har gett oss på NAB Solutions
möjlighet att utöka Dynamics NAV med funktionalitet som är efterfrågad och relevant för många kunder.
Det betyder att du som kund inte behöver göra lika många kundanpassningar för att få systemet så som
du vill ha det. Våra egna tilläggsmoduler heter MyWay Foundation och SweBase. För många kunder räcker
denna funktionalitet, men för dig som vill ha det ”MyWay” finns även möjlighet att anpassa systemet. Det
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gör att våra kunder kan växa med affärssystemet istället för att behöva byta under resans gång.

SweBase är utvecklat för att anpassa Dynamics NAV för svensk praxis. Modulen
är certifierad vilket innebär att lösningen lever upp till Microsofts höga krav
för en tilläggsmodul. Med BIsmart, som är NAB Solutions egenutvecklade
beslutsstödsverktyg som baseras på Microsoft Power BI, skapar du enkelt analyser
som baseras på din verksamhet. Ta aldrig mer beslut på magkänslan utan grunda
dem på verklig fakta. Hitta förbättringsmöjligheter i organisationen för att kunna
växa och öka lönsamheten.
NAV MyWay går smidigt att implementera i verksamheten. Användaren känner
igen sig i gränssnittet eftersom det liknar det som finns i Office 365 paketet. Med
den här affärslösningen arbetar du lika effektivt oavsett tid och plats och du
väljer själv om du vill ha en lokal installation eller en molntjänst.
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HUR ÄR DYNAMICS NAV MYWAY UPPBYGGT?
Lösningen som du får genom att köpa Dynamics NAV MyWay baseras på Microsoft Dynamics NAV.
Microsoft har hjälpt över 100 000 företag världen över att hantera sin redovisning, leverantörskedja
och verksamhetsdrift. Dynamics NAV är en del av en komplett affärslösning från Microsoft.

VILKA TYPER AV VERKSAMHETER PASSAR DYNAMICS NAV MYWAY FÖR?
Dynamics NAV MyWay passar utmärkt för dig som är verksam inom områden för ekonomi, handel och
logistik, tjänster och produktion. Välj sedan om grundfunktionaliteten räcker för ditt företag eller om du
behöver lägga till kundanpassningar för att affärssystemet ska passa ditt företag och era kärnprocesser.
För dig som inte behöver kundanpassningar finns det också alternativ.

Utöver grundsystemet från Microsoft har NAB Solutions adderat tilläggsmodulen SweBase för att anpassa
affärssystemet efter svenska förutsättningar, som svensk momsregistrering, autogiro, leverantörsbetalningar,
ankomstregistreringar med mera. Ovanpå SweBase har NAB Solutions adderat ytterligare ett lager
som kallas MyWay Foundation. Det är NAB Solutions egenutvecklade tilläggsmodul vilken förenklar
och förbättrar affärssystemet för våra lösningar inom ekonomi, handel och logistik, tjänster och
produktion. Modulen är utvecklad efter våra kunders behov och önskemål men är relevant för flertalet
av företag. Allt för att ge dig och ditt företag en enkel och välbeprövad lösning som fungerar smidigt
i ert vardagliga arbete.
p. 6

Till sist adderas kundanpassningar för att anpassa systemet efter dina behov och önskemål.
Kundanpassningarna tas fram genom en verksamhetsanalys där kartläggning görs av företagets interna
huvudprocesser. Analysen bygger på besök ute i verksamheten där NAB genomför intervjuer och
studerar nuvarande arbetssätt och framtida behov av IT-stöd. Arbetet mynnar ut i en dokumentation

EKONOMI

PRODUKTION

Ekonomidelen ör grundstommen i

Hantera hela ditt produktionsflöde

affärssystemet,

samt artikelspårning med serie och

effektiviserar och förenklar

partinummer

HANDEL OCH LOGISTIK

TJÄNSTER

och ett lösningsförslag. Lösningsförslaget ska ge dig information om hur vi kan få Dynamics NAV att
passa er verksamhet!

Kundanpassningar
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MyWay Foundation
SweBase

Dynamics NAV

Smidigare samarbete mellan inköp,

Skapa, planera och budgetera projekt,

produktion, försäljning, lager och

tidrapportera och följ upp utfallet

andra centrala delar i din affärsverksamhet
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EKONOMI
I Dynamics NAV läggar du upp koncernens alla bolag i en och samma databas oavsett land och bransch. Du
får då tillgång till informationen på ett ställe. I Dynamics NAV MyWay finns det stöd för koncernkonsolidering
och koncerninterna bokningar, vilket möjliggör att du kan konsolidera på olika nivåer.
Systemet kan kontera på redovisningskonton och på åtta dimensioner samtidigt, allt för att förenkla
uppföljningen och förbättra spårbarheten på transaktionsnivå genom hela organisationen. För att öka
spårbarheten ytterligare är det även möjligt att aktivera en ändringslogg och transaktionsspårning på
valbara tabeller i NAV.
Med hjälp av automatisk kontomatchning och avstämning av till exempel bankkontotransaktioner så slipper
du mycket manuellt arbete som tar tid från annat i verksamheten.

Genom en enkel knapptryckning distribuerar du dina affärsdokument via olika val såsom; skrivare, mail, EDI
etc., vill du ha en kopia kan du enkelt skriva ut eller maila vidare till alla som ska ta del av informationen.
Importera och exportera filer till och från Excel direkt i Dynamics NAV, redigera som du vill och spara sedan i
systemet.
Systemet gör det möjligt att skicka och ta emot betalningsfiler till och från banken. Du kan även läsa in en
bokförningsfil från ett valfritt löneprogram direkt till Dynamics NAV. För att underlätta valutahanteringen i
systemet kan du hämta dagsaktuella kurser från Europeiska centralbanken på dina valutor i affärssystemet.
Förenkla momsrapportering med hjälp av kolumner med momsrapportens rutanummer för att styra hur
momsen kommer att redovisas. Momsavräkningen beräknas och bokförs snabbt och enkelt med hjälp av
p. 8

ett automatiserat jobb som går igenom alla momstransaktioner.
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HANDEL OCH LOGISTIK
Att ha tillförlitlig lagerinformation är en viktig del för grossister och tillverkande företag. Du har möjlighet att

Med funktionen i Dynamics NAV MyWay för inköp och försäljning kan du på ett smidigt sätt registrera

följa din planerade in- och utleveranser. Ha koll på dina artiklars lagervärde, använd en inventeringsjournal

dina order för inköp och försäljning. Systemet har stöd för att handla med olika valutor, handla i

för att justera ditt lager. På artikelkortet ser du vad som finns i lager och var artiklarna är placerade.

EURO och hantera basvalutan i SEK i systemet.

Skapa ett flöde mellan inköp, lager, produktion, försäljning och andra delar i ditt affärssystem. Med
artikelspårning för serienummer och partinummerspårning får du en effektiv spårning av dina artiklar
i verksamheten.

TJÄNSTER
I Dynamics NAV kan du enkelt skapa, planera

Funktionen för handel och logistik ger dig möjlighet att ha koll på dina olika processer i verksamheten
som exempelvis kan vara inleveranser, transporter inom lagret, plock, utleveranser och frakthantering.
Det finns även möjligheter till att koppla lagerfunktionen för mobila enheter och webbshoppar.

Med hjälp av inköpsmodulen får du
möjlighet att på ett enkelt sätt hålla
ordning på dina överenskommelser med
kunder och leverantörer om inköpspriser,
försäljningspriser och rabatter.
Ha tillgång till samlad information om
leverantörer och kunder i Dynamics NAV
MyWay för att alltid ha rätt information
åtkomlig när du behöver den. Genom en
webbservice-integration mellan NAV och
PAR-databasen får personalen enkelt
kontaktuppgifter till företag och deras
kontaktpersoner när en ny kontakt ska
läggas upp i systemet.

budgetera och tidrapportera projekt. Modulen är
helt integrerad med redovisningen och ger samma
kraftfulla spårbarhet som finns i resten av Dynamics
NAV.
Följ upp era aktiviteter avseende förbrukning och
lönsamhet för aktiviteter i ett projekt. När man
arbetar i projekt har man ofta en given projektgång
som består av olika faser. Genom att kunna lägga
upp projektet som en sparad mall kan du arbeta
mer effektivt.
Lägg upp planeringsrader för varje projekt där
förbrukning av allt från artiklar till resurser planeras
per datum för att ni enklare ska ha full koll på varje
enskilt projekt. Tidrapportera sedan smidigt antingen
via telefon, läsplatta, dator eller annan webbläsare.
Smidigt enkelt och alltid tillgängligt
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För att debitera ett projekt kan du antingen välja den klassiska modellen med löpande debitering
men du kan också använda målpris eller fastpris. Målpris innebär att det sätts ett pris på projektet och
om det skulle bli billigare än det avtalade priset finns möjligheten till en viss procents tilläggsdebitering
och om det blir dyrare utfaller en automatisk rabatt på det som överskrider.
Använd lösningen PIA (produkter i arbete) för beräkning av redovisning och bokföring. Här får du
möjlighet att välja bland en mängd fördefinierade alternativ för hur exempelvis upplupna intäkter
och kostnader ska beräknas och bokföras i systemet.
Analysera värden på projekt som fakturerat pris, planerad vinst och fakturerad vinst. Det gör det enkelt
att följa upp projekt vilket är viktigt för att bibehålla kontrollen. Genom en enkel sammanställning av
värden ges en tydlig överblick av hur långt projektet är kommet. Genom att synkronisera företagets
affärsprocesser från projekt till faktura minskar administrationen och produktiviteten ökar.
p. 13
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PRODUKTION
NAB Solutions har mångårig erfarenhet av att hjälpa producerande företag att få kontroll över sitt
flöde med hjälp av vår produktionsmodul. Tack vare modulen kan företaget hålla reda på artiklar som
ska tillverkas eller köpas in. Hantera ditt produktionsflöde samt artikelspårning med serie och partinummer.
Genom artikelspårning följer du sedan alla artiklar som köps och säljs för enkel uppföljning. Med hjälp
av modulen för produktion kan du bygga upp dina artiklar i strukturer, få fram en förkalkyl med alla
ingående komponenter och efter produktion kunna jämföra emot det verkliga materialet och
tidsförbrukningen.
Ha koll på din materialförbrukning och hur mycket material som används för att tillverka en viss produkt.
För att du aldrig ska sälja en produkt till fel pris får du i Dynamics NAV en kostnadskalkyl om hur mycket
det kostar att tillverka en viss produkt för att kunna sätta rätt pris.

Håll koll på när artiklar måste vara klara för nästa steg i produktionsprocessen eller till kundorder. Med
prognoshanteringen på artiklar kan du lägga in trender på artiklar som det tas hänsyn till utöver de
vanliga planeringsparametrarna. Det finns även möjlighet att konfigurera den artikel som ska monteras,
antingen att lägga till eller ta bort artiklar och resurser. Det finns även möjlighet att hantera sina
”legojobb” som operationer vilket gör hanteringen av ”legojobb” smidigare.
Håll reda på kapacitetsplaneringen, hur mycket varje maskin är belagd och vilken tIllgänglig kapacitet
det finns. Flytta produktionsorder mellan maskiner för att få ett optimalt produktionsflöde. I systemet finns
det flera nivåer gällande lagerstyrning ifrån enkla saker som lagerställe och lagerplats till avancerade
plock och artikelinförslar.
Växande företag kan effektivisera sina produktionsprocesser med hjälp av NAB Solutions produktionsmodul.
Genom att dra nytta av den förenklade produktionsgrunden kan du få insyn och kontroll över hela
ditt företags produktionsflöde.
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VILKEN INSTALLATION KAN JAG HA PÅ MITT DYNAMICS NAV?

APP KLIENTEN FÖR SURFPLATTOR

WINDOWSKLIENT

Med klienten för surfplattor går det enkelt att
använda Dynamics NAV från version 2015 och

Windowsklienten är installerad lokalt på din dator. Varje användare blir tilldelad en roll i systemet. Genom

framåt i din favorit-surfplatta. Klienten har ett enklare

startsidan eller rollcentret som det kallas får du en stilren arbetsyta som hjälper dig att prioritera dina uppgifter

användargränssnitt än Windows klienten som har mer

och kommande aktiviteter.

funktionalitet. Du laddar enkelt ner App klienten från
App store, Windows store och Google play. Med

Dynamics NAV har olika rollcenter som är färdiga att användas men då många medarbetare har mer än

hjälp av applikationen kan du enkelt arbeta med

en “roll” i ett företag så kan du med enkelhet kombinera olika roller för att få maximal effektivitet. Dessutom

Dynamics NAV både på arbetet, i hemmet och på

är Microsoft Dynamics NAV rollcenter mycket lätt att anpassa, och varje användare kan lätt anpassa sin

resande fot. Appen kan köras i både iOS, Android

egen roll.

och Windows.

INSTALLATION I MOLNET

SKAPA ETT EGET ROLLCENTER I DYNAMICS NAV

Som de flesta förmodligen är bekanta med vid det här laget är molnbaserade installationer. Att något

En av de delar som gör Dynamics NAV unikt är att användaren blir tilldelad en eller flera roller i systemet.

befinner sig i molnet betyder att det alltid är tillgängligt var som helst och när som helst, det enda som

Rollcentret eller startsidan i Dynamics NAV framhäver de funktioner som används dagligen. Systemet döljer

behövs är en internetuppkoppling. Möjligheterna med ett molnbaserat affärssystem är överlägsna. Ni

de funktioner som användaren inte behöver se dagligen vilket gör att det blir enklare att fokusera på

slipper bry er om exempelvis mjukvara, servrar, backuphårddiskar, säkerhetslösningar eller IT-personal, allt

det som är viktigt för dig. Det ger dig en stilren arbetsyta som hjälper dig att prioritera dina uppgifter och

sköts av oss som partner utan att ditt företag märker det. Det ger er mer tid till att ägna er åt det ni är bäst

kommande aktiviteter.

på, det vill säga er verksamhet.
I Dynamics NAV finns det 21 färdiga rollcenter som kan användas direkt. Eftersom många anställda har
Skulle ni stöta på problem ger molnet oss tillgång till exakt samma situation som ni står inför, vilket gör att vi

mer än en roll i företaget så kan du kombinera de olika rollerna för att få maximal effektivitet. Varje enskild

snabbt kan hjälpa er på rätt spår.

användare kan sedan anpassa sitt rollcenter utefter egna behov och önskemål. Se det som är relevant för
dig för att få en förenklad och effektiv arbetsyta.

WEBBKLIENT
Dynamics NAV webbklient ger dig som användare
tillgång till Dynamics NAV data över ett nätverk,
såsom Internet. Från en webbläsare kan
användaren arbeta från ett användarvänligt
gränssnitt som liknar Windowsklienten. Webbklienten
ersätter inte Windowsklient utan kompletterar den
genom att aktivera funktioner som inte är möjliga
p. 14

med Windowsklient.
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HUR INTEGRERAS DYNAMICS NAV MED OFFICE 365?

VILKA TILLÄGGSMODULER FINNS TILL DYNAMICS NAV?

Dynamics NAV har sedan ett par år tillbaka haft fördelen av att kunna integreras med Office 365 vilket

ENWIS

ger möjligheten att enkelt bearbeta information från affärssystemet i program som Excel och Word vilka
många är bekanta med. Sedan ett par versioner tillbaka är även Dynamics NAV nära integrerat till din

Enwis är verksamhetssystemet för återvinning och avfallshantering utvecklat av Tegos. Lösningen bygger

Outlook vilket bidrar till smidig hantering vid exempelvis order eller fakturor som ska skickas. Med Dynamics

på Microsoft Dynamics NAV och är certifierad från Microsoft, vilket bekräftar dess höga kvalitet och

NAV nära integrerat med Office 365 blir de dagliga uppgifterna enklare eftersom du slipper hoppa från

kundnöjdhet. Enwis är den enda fullständigt integrerade lösningen på marknaden för återvinnings- och

ett program till ett annat.

avfallsindustrin och täcker alla affärsprocesser i applikationen. Dessutom är samarbetet med Microsoft en
garanti för långsiktig produktutveckling, och stöd för branschens framtida utmaningar.

I Dynamics NAV exporterar och importerar du enkelt data från systemet till och från Excel och Word.
Skicka mail, boka möten och hantera kontakter i Outlook. Du gör smidigt anteckningar i OneNote eller
delar information med dina kollegor i SharePoint. Här kan ni alltså kombinera ett affärssystem med olika
produktivitetsverkyg och få förutsättningar för effektivare arbete.
Microsoft Dynamics NAV gör det möjligt att föra samman rätt information från flera system som du sedan
enkelt kan dela med dig till andra.

BISMART ELLER POWER BI
BIsmart är ett beslutsstödsverktyg som hjälper dig att snabbt och enkelt göra analyser utan att du behöver
ha några större förkunskaper. Med hjälp av BIsmart kan du bland annat analysera olika kombinationer
av kund/produkt eller produkt/kund för att hitta förbättringsmöjligheter, allt för att ni ska kunna ta väl
begrundande beslut.
För att snabbt och enkelt kunna komma igång med att analysera er produktion finns två typer av
standardrapporter att tillgå som NAB Solutions utvecklat åt dig som kund. Du kan sedan anpassa rapporterna
utefter dina behov och önskemål. Det går även att bygga helt egna rapporter med hjälp av verktyg och
logik som vi själva använt för att bygga standardrapporterna.
Har ni hört talas om Power BI? Power BI är Microsofts nyare uppsättning av analytiska affärsverktyg som
ska leverera insikter från er organisation, till er organisation i form av visuellt tilltalande grafer, rapporter
och diagram. Power BI kan kopplas till hundratals datakällor, förenkla data och hjälpa er få fram
analyser på uppstuds. Här får ni hjälp att skapa snygga rapporter och publicera till organisationen på
webben men också på era olika enheter. NAB Solutions kan hjälpa er att implementera lösningen och
anpassa det efter er organisation.
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HUR IMPLEMENTERAS DYNAMICS NAV I MIN ORGANISATION?
Vi följer en iterativ projektmetodik som påminner om den som Microsoft tagit fram som heter SureStep.
Projektmetodiken ska säkerställa att införande av affärssystem går enligt plan och budget.
Första fasen kallas Diagnos och syftar till att kartlägga alla behov och processer i kundens verksamhet
för att kunna skriva ett avtal. Därefter kommer en analysfas där speciellt kundanpassningar gås
igenom i detalj för att vi ska förstå hur ni vill arbeta med systemet. Detta blir underlag till designfasen
där kundanpassningarna beskrivs och behovet av parametersättning dokumenteras.
I utvecklingsfasen görs parametersättning, testning, användardokumentation och utveckling av
kundanpassningar. Införandefasen innehåller användarutbildning, konvertering, driftsättning och
stöd vid driftstart.

Diagnos fas

p. 19
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CLAREMONT
Efter goda rekommendationer bestämde sig Claremont att implementera Dynamics NAV 2013.
Utmaningen för Claremont var att hitta ett flexibelt system som kunde anpassas för en konsultverksamhet
då de har en väl förankrad modell för hur de vill arbeta och göra sin uppföljning på.
NAB Solutions löste utmaningen med hjälp av dimensionshantering i NAV tillsammans med BIsmart. För
att kunna följa upp alla de belopp som Claremont var intresserade av fick varje konsult ett unikt nummer
som sedan följer med från raderna på tidrapporten till de bokförda redovisningstransaktionerna, detta
för att kunna följa upp varje konsults arbete i bolaget.
Efter ett år med NAV ser Claremont resultat genom snabbare och effektivare fakturering, interna
transaktioner samt rapportering. Deras bolagschefer upplever även att det är enkelt att lägga upp
nya kunder och projekt.

Analys fas

Design fas

Utvecklings fas

Införande fas

SUNDSTRÖMS SAFETY
Sundström Safetys har använt Dynamics NAV sedan 2001 och hade en äldre version av systemet. De
ville få bättre koll på sitt lager, strukturera upp anläggningsregister och kunna följa upp sin budget på

Kartlägga behov
och processer
Kravspecifikationer
Fit GAP

Dokumentera
Kundanpassningar
utvecklingsbehov,
Lösningsförslag
Tid och aktivitetsplan roller och
behörigheter
Utbilda testgrupp

Teknisk installation
Tester
Parametertestning

Användarutbildning
Datamigrerig
Driftsättning

ett bättre sätt.
Lösningen blev att uppgradera till Microsoft Dynamics NAV 2013. De gjorde en nystart med en helt ny
databas och fick bort all gammal data. Det skedde stora förändringar i lagerhanteringen, produktion
och ekonomihantering. Även budgetprocessen omstrukturerades och förenklades för att Sundströms

VILKA ANVÄNDER DYNAMICS NAV?

enklare skulle kunna följa upp sin budget.
Sundström har nu full koll på sin produktion och lager. De kan lättare följa upp sin verksamhet vilket gör

Idag har vi cirka 120 kunder som använder Dynamics NAV och alla är referenser. Våra kunder är från
många olika branscher och är både små och stora till sin storlek. Det finns säkert någon som liknar din
verksamhet.

det enklare för dem att fatta beslut som baseras på fakta som är en viktig del för företagets utveckling.
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OM OSS

NAB

2018

INFO@NABSOLUTIONS.SE

NAB Solutions är med i Microsofts utvecklingsprogram, vilket innebär att vi är med och påverkar den
senaste versionen av Dynamics NAV. Det är ett privilegium som endast ett fåtal partners får möjligheten
till. Vårt långsiktiga mål är att bli Microsofts ledande Dynamics NAV partner i Sverige.
För att förstärka vår position ytterligare fortsätter vi att fokusera på kunder med behov av ekonomistyrning,
handel, logistik och produktion. Med våra tilläggslösningar för avfall och återvinning, Shared Service Center,
NAVsmart, BIsmart och SweBase kan vi erbjuda smarta lösningar till både nuvarande och nya kunder.
NAB kom till 2001 och hade ambitionen att leverera allt i IT väg ett företag kunde behöva. NAB står för
Network And Business, vilket speglade bredden på utbudet vid den tiden. Namnet består, men idag är
vi 50 medarbetare som fokuserar på att leverera lösningar baserade Microsoft Dynamics NAV och det
har vi fokuserat på sedan 2011.
Huvudsätet är i Växjö, Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Umeå. Omsättningen är ca 55 miljoner
kronor.
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TA NÄSTA STEG
Kontakta oss på 0470-53 00 00
eller info@nabsolutions.se.

