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FLEXIBLE XML STRUCTURE 

EXTENSION OF OWN MAPPINGS VIA CODEUNITS AND VARIABLES

DATA EXCHANGE BETWEEN DIFFERENT EXTERNAL SYSTEMS

COMPLETE AND INCREMENTAL DATA EXCHANGE

PAPERLESS DOCUMENT EXCHANGE

EASY INTEGRATION OF EXTERNAL SYSTEMS (ADO / SQL-SERVER / MICROSOFT SHAREPOINT)

CROSS-CLIENT DATA EXCHANGE 

FAST IMPLEMENTATION

INTEGRATION OF ANY TABLE WITHIN MICROSOFT DYNAMICS NAV

DIRECT DATA EXCHANGE WITHIN A DATABASE
AUTOMATION OF ANY PROCESS IN MICRSOFT DYNAMICS NAV

ERROR MANAGEMENT WITH E-MAIL NOTICE
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cc|Data	 integration möjliggör 
dubbelriktat kommunikation 
mellan Microsoft Dynamics 
NAV och externa system 
genom:

 ` NAV-tabeller

 ` XML-noder

 ` ADO-tabeller (t.ex 
SQL) eller

 ` SharePoint-listor

Dataflödet kontrolleras 
av så kallad mappning som 
enkelt kan anpassas enligt 
önskemål. Mappningarna kan 
skapas dynamiskt med filter, fält, 
kriterium, varianter och kodenheter. 
Data som modifieras i databaser kan också 
registreras för att begränsa bearbetningsoperationer, 
exempelvis enbart nya poster. Detta gör att data från 
kunder och leverantörer kan tas emot och importeras 
till vilken tabell som helst, men med samma rimlig-
hetskontroller som om det hade matats in manuellt. 

cc|Data integration är lämplig för både masterdata 
och dokument. Även efterföljande bokningar kan 
vara helt automatiserade och köras i bakgrunden. 
För den automatiska överföringen av XML-filer krävs 
tillägget ”Intercompany”. 

FÖRDELAR MED CC|DATA 
INTEGRATION

 ` Komplett och inkre-
mentellt datautbyte

 ` Integrera obegrän-
sat med NAV-tabeller, 
XML-noder, ADO-ta-
beller och SharePoint-
listor

 ` Integrering av ex-
terna system, t.ex SQL 

Server och SharePoint

 ` Automatisering av 
alla processer inom Micro-

soft Dynamics NAV

 ` Kan integreras fullständigt I 
Microsoft Dynamics NAV

 ` Använd egen källkod med kodenheter och vari-
abler

 ` Identifiera aktiviteter genom loggar och objekt

 ` Enkelt att implementera

CC|DATA	INTEGRATION	–	INTERCOMPANY
cc|Data integration – Intercompany är tilläggslös-
ningen som möjliggör NAV-kommunikation mellan 
olika klienter. Den automatiska exporten / importen 
av XML-filer uppnås via så kallade meddelanden till 
partnern. Affärsprocesser och operationer så som 
utbyte av data t.ex. beställningar, leveranser / gods-
försändelser och fakturor samt poster, kundfodringar 
och betalningar kan automatiseras. Systemet kan 
ställas in för att lagra partnerspecifika tabellfilter 
så att varje partner endast får relevanta data eller 
dokument.

AUTOMATISERAD	ELLER	PÅ	BEGÄRAN
Det är möjligt att med endast en liten program-
meringsinsats att utföra mappningar med en knapp-

MAPPNIGSKORT
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tryckning eller i önskade processer. En användare 
kan till exempel starta en omedelbar export av den 
aktuella artikeln från artikelkortet. Oavsett klient, kan 
tabellerna låsas för redigering. På så vis kan man ha 
en huvudklient som synkroniserar data till de andra 
klienterna.

FÖRDELAR	MED	CC|DATA	INTEGRATION	–	
INTERCOMPANY

 ` Datautbyte mellan klienter

 ` Direkt datautbyte med en databas

 ` Papperslöst dokumentutbyte

 ` Stöd för olika överföringslägen

 ` Kan integreras fullständigt i Microsoft Dynamics 
NAV

 ` Meddelande till administratörer för att hantera 
processer

EXTERNA	APPLIKATIONSSCENARIER
Applikationsscenarier inkluderar till exempel 
integration av externa system via XML-mappning, 
integration av MES-system via SQL-tabeller, utbyte av 
information via Microsoft SharePoint.

KOMMUNIKATION	MELLAN	DATABASER
Systemkommunikation sker via XML-filer, som utbyts 
mellan klienterna och databaser. Beställningar kan 
spelas in och överföras till en annan klient (eller data-
bas) enligt en mappningsdefinition (meddelande). 
Sedan överförs order, faktura och leverans. På detta 
sätt kan masterdata utbytas cykliskt.

INTEGRATION	AV	MES-SYSTEM
cc|Data Integration integrerar Microsoft Dynamics 
ERP med MES-system via till exempel SQL-tabeller 
eller informationsutbyte via Microsoft SharePoint. 
Eftersom konfigurationen är så flexibel finns det 
oändliga integrationsvariationer.

INTEGRATION	AV	FÄLTPERSONAL	VIA	
MICROSOFT	SHAREPOINT
Som ett komplement till cc|dms – COSMO CONSULTs 
tilläggslösning för dokumenthantering i ERP-systemet 
– har användarna betydligt fler möjligheter än att bara 
ladda upp dokument. SharePoint kan också berikas 
med Microsoft Dynamics NAV-data för att ge infor-
mation till användare utan tillgång till ERP-systemet. 
Fältpersonal kan till exempel få tillgång till kunddata 
via en mobil enhet (mobiltelefon eller läsplatta) utan 
att ha explicit tillgång till ERP-systemet. Dessa funk-
tioner är redan en del av basfunktionaliteten och kan 
snabbt anpassas till projektets individuella behov.

KOMPABILITET
cc|Data Integration är kompatibelt med NAV 2013 
och senare versioner.

MES-INTEGRATION

UTBYTE AV ERP/DATA VIA MICROSOFT SHAREPOINT
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