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Definition

Definition of a business process as a whole by relaying documents, information or tasks
among team members in order to execute a business process according to the business
rules of the respective organization.



Ett arbetsflöde är ett antal steg eller uppgifter genom 
en process

Arbetsflöden hjälper till i affärsprocesser enl. bästa 
praxis eller branschstandard

Exempel på workflow, godkännande av nya kunder, 
godkännande av inköpsfakturor

Microsoft Dynamics NAV 2017 och CC|Workflow
innehåller funktionalitet för arbetsflöde med åtgärder 
som rör godkännande, meddelande och 
automatiserade affärsprocesser.
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Vad är workflow/arbetsflöde?



Varför workflow/arbetsflöde?

LönsamtAutomatiseraRegelbaserade beslut, 
Monitorering.

Snabbare,Reducera 
pappersarbete, 
Mindre personberoende

Kontroll, Rätt person, 
Reducera mänskliga misstag, Glöms 
inte bort, Loggade aktiviteter

Reducera steg/processer, 
optimera steg

Effektivisera Kvalitetssäkra
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Lanserades i NAV 2016

Färdiga standardmallar

Utvecklats ytterliggare i 2017
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Dynamics NAV Workflow 



NAV Workflow/Arbetsflöde
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Out-of-the-box arbetsflödesmallar, med funktionsspecifika parametrar, 
skapas med ett par klick, enkel försäljning och inköpsgodkännande samt 
inkommande dokumenthantering

Omgjorda godkännanden funktionalitet ger fler funktioner och integrerat 
i arbets-flödessystemet för att möjliggöra enkel hantering

Arbetsflödets inställningar innehåller intuitiv layout och terminologi , 
såsom "När händelse" och "Då svar" , vilket gör det lätt att modellera 
företagets processer

E-postmeddelanden och godkännanden med Dynamics NAV app 
innebära att arbetsflödes användare kan vara vem som helst i 
organisationen och inte kräver tillgång till en dator för att slutföra enkla 
steg



Olika typer av workflow
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Workflow kan användas till att automatisera och effektivisera olika funktioner och processer i verksamheten. Workflow 
består av olika delar: godkännande, meddelande och automatisering. 

• Godkännande
• Godkänna något
• Exempel på det kan vara ett attestflöde av en inköpsorder eller godkännande av en leverantörsbetalning. 

• Meddelande
• En annan person på företaget blir meddelad om en viss sak händer i systemet. 
• Exempel om användaren skapar en Inköpsorder eller försäljningsorder över ett visst belopp så meddelas en utpekad 

person det. 

• Automatiskt 
• En händelse i systemet triggar en annan.
• Exempel kan vara att man vill att en automatisk bokföring ska ske eller skapar man en leverantör så vill man att den 

automatisk ska skapas även som kund. 



NAV Workflow/Arbetsflöde

Användare

Meddelande

Mail integration

Godkännande inställningar

Arbetsflöde användargrupp

Arbetsflödeinställningar

De olika delarna



Användare
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Standard användare i NAV



Meddelande
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3 meddelandetyper
Ny post
Godkännande
Förfallet

Hur?
E-post
Anteckning

När?
Omedelbart
Schemalagt



Mina meddelande
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Mina meddelande i Rollcenter



E-post
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Via e-post
Editerbar layout



Mail integration
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Setup av SMTP-inställningar behövs för att kunna skicka mail från NAV. 



Användarinställningar för godkännande
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Inställningar för godkännande

Minst 1 användare som har 
administratörsrättigheter

Hierakier av godkännare



Arbetsflöde användargrupp 
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Grupper av godkännare
Godkänna inbördesordning
Godkänna utan inbördesordning



Arbetsflödeinställningar 
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Arbetsflödet styr vilken 
godkännaretyp man vill 
använda sig av. 

Godkännare
Arbetsflödesanvändargrupp

Inställning för delegera



Byggstenar std workflow
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Händelse Villkor Åtgärd

Inställningar

Artikel
Ändrat, Godkännande

Kund
Ändrat, Godkännande

Leverantör
Ändrat , Godkännande

Godkännande (Attest)
Batchjobb

Inkommande dokument
Skapat, Attachment(PDF), OCR, Dokumentväxling, 
Godkännande, Misslyckat skap dokument

Försäljningsdokument
Släppt, Godkännande

Inköpsdokument
Släppt, Godkännande

Redovisningsjournal
Skapat, Godkännande

Filtervillkor på källtabellen.

Fältvillkor
Ändrat

Ökat

Minskat

Gör ingenting

Visa ett meddelande

Skapa ett meddelande till användare

Skapa godkännandebegäran 

Skapa godkännandebegäran + Meddelande

Godkänn godkännandebegäran 

Lägg till postbegränsning

Ta bort postbegränsning

Återställ värde

Skapa (släppt) Inköpsfaktura

Skapa Journalrader

Öppna sidan Godkännandekommentarer.



Workflow/Arbetsflöde

Enkelt flöde
Kreditkontroll på kund

Kundgodkännande
Ändra Kreditlimit på Kundnr 20000. 
Skicka Godkännandebegäran

Demoscript
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CC Workflow
MS 

Visio®
2010 or higher

cc|Visio
integration

cc|Process management

cc|Field security

Change Log

Microsoft Dynamics™ NAV 2013 or higher



CC|Workflow, varför och vad innehåller den ?
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Automatiska processflöden, parallella och seriella.

Reducera risken för fel

Förbättra och underlätta kommunikationen inom organisationen

Erhålla flexibilitet utan att anpassa standard 

Öka kvalitén med integrerade kontroller av processflöden

Minska pappersanvändningen

Generisk lösning som fångar/kan fånga in alla flöden



Business-
Software 

for People
Kan användas separat utan övriga delar i 
CC|Workflow

Roll-/användarbaserad fältbehörighet
Definiera behörighet på två sätt:
∙ Exklusivt (Definiera vem som inte ska ha 

behörighet)
∙ Inklusivt (Definiera vem som ska ha 

behörighet)
∙ Metod kan sättas per fält

Uppsättning kan ske i matrisformulär

FIELD SECURITY/Fältsäkerhet
cc|workflow management



FIELD SECURITY/Fältsäkerhet
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Byggstenar i Process Mngmt för   
CC|Workflow

WORKFLOW



Grupper (Workflowgrupper)
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Workflowgrupp är en grupp av användare i NAV som är en
del av en organisatorisk enhet, som Inköp, Ekonomi etc

Workflowgrupper ska tilldelas uppgifter I ett workflow för att
definiera att de är ansvariga för verkställandet av
uppgiften/-erna.

En användare kan/ska också vara upplagd som en grupp (typ
single)..



Exempel på grupper
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Händelser
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Händelser(workflow) avgör vilka databashändelser som ska
övervakas/kontrolleras av modulen. (via ändringsloggen)

Dessa händelser är länkade till workflows/arbetsflöden, så
att de initieras automatiskt av NAV.

En händelse kan ställas in periodiskt och köras efter ett
schema



Exempel på händelse
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Exempel på periodisk händelse
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Villkor
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Villkoren är centrala i ett workflow/arbetsflöde.

Villkoren finns I två former, start och slut, som måste
uppfyllas för att ett workflow/arbetsflöde ska initieras eller
avslutas

Om ett vilkor inte har rätt status, Godkänd, kommer inte den 
relaterade uppgiften att köras/exekveras.



Exempel på villkor
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Uppgiftsmallar
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Uppgiftsmallar innehåller beskrivning av enskilda aktiviteter
som användare ska bearbeta i en workflowuppgift



Exempel på uppgiftsmall mot artikelkort
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Workflow/arbetsflöde
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På Workflow/arbetslödets sida så registreras de enskilda
uppgifterna och länkas till varandra. 

Varje aktivitet tilldelas en grupp

För att visualisera beroenden indenteras aktiviteterna

Varje aktivitet har ett start- respektive slutvillkor

Varje aktivitet tilldelas föregående respektive efterföljande
aktivitet, dvs beroenden.

Kan också vara parallella aktiviteter.

Varje workflow startar med en händelse



Exempel på workflow
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Schematisk bild över ett workflow
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Funktionalitet i Process Mangement 
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Definiera event och villkor för att trigga workflows

Föregångare/efterföljare -relationer för uppgifter

Möjlighet att skapa komplexa tabellrelationer för att definiera 
affärsregler

Ansvarsfördelning för grupper/användare

Meddelandehantering och integration (E-Mail, SMS, PDA, Blackberry)

Periodisk hantering av events/workflows,

Automatiserade flöden

Workflow Portal- vy för att hantera uppgifter som uppkommer och 
tilldelas användare.

Ad-hoc Workflow via Workflow Context, som kan läggas till på sidor i 
NAV.

Finns även en Wizard för att kunna skapa nya workflows



Workflow portal

COSMO CONSULT-Group 38

Detta är den centrala instansen var alla aktivteter ”landar” och ska 
hanteras/godkännas.



Workflow Portal från Rollcenter

COSMO CONSULT-Group 39



Workflow uppgift
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Visa uppgift, öppnar sida och ger/kan ge meddelande om vad som ska utföras
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Markera uppgift som slutförd
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Om villkor ej 
uppfylls, 
markeras det 
med rött och 
workflow 
kommer inte 
slutmarkeras



Ad-hoc Workflow på artikelkort
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Exempel på användningsområden för Process Mangement
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Generellt: processflöden inom och mellan avdelningar och användare

Underhåll av masterdata (artiklar,kunder,leverantörer, mm.)

Alla typer av godkännandeprocesser (inköpsflöde, kreditlimit,…)

Alla typer av aviseringar och varningar



Exempel på fältsäkerhet
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Kort demo av två enkla exempel
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Skillnader NAV & CC|Workflow



Skillnader, NAV Workflow jämfört med CC|Workflow
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Funktioner NAV Workflow CC|Workflow

Händelser

Inköp, försäljning, redovisning 

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej, flöde i faktabox

Nej

Ändringslogg

Generisk lösning för alla delar i NAV

Nej

Ja

Integration mot MS Visio

Ja

Ja

Ja

Teknikgrund

För moduler i  NAV

Mallhantering

Import/Export av workflow

Grafisk

Fältsäkerhet

Egen vy för hantering av workflow

Bifoga dokument/filer till workflow



Frågor
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