WHITE PAPER

Microsoft Office og
Microsoft Dynamics NAV
Integration lige ud af boksen

Microsoft Office og Microsoft Dynamics NAV har i mange år
været blandt danske virksomheders favorit programmer og
sammen har de, hånd i hånd, bidraget til væksten i det
danske erhvervsliv. Lige siden 1990’erne har de to
programmer været tæt integrerede. En integration, som
med de nyeste udgaver bliver stadig tættere og mere
avancerede - samt lettere at anvende. Dette uanset om du
anvender programmerne installeret på din PC eller de
cloud-baserede udgaver. I dette whitepaper vil vi give dig
en introduktion til, hvor let de mest populære integrationer
mellem Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Office
fungerer.
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Om dette dokument
Dette whitepaper giver dig en
introduktion til nogle af de mest
anvendte integrationsmuligheder
mellem Microsoft Dynamics NAV
og de den populære Microsoft
Office programmer; Word, Excel,
Outlook og OneNote.
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Miicrosofft OneN
Note
Micro
osoft OneNote
e er allerede i dag kendt so
om et fleksibe
elt notatprogra
am, der i forve
ejen
er in
ntegreret til a
andre Microso
oft Office produkter. Eksem
mpelvis kan du i Word 2010
tilkny
ytte et OneN
Note dokumen
nt, hvori du fx har uddyb
bende komme
entarer til Wo
orddoku
umentet eller h
har noteret din
ne stikord til Word
W
dokumen
ntet.
Efterr præcis samm
me opskrift ka
an du også i Microsoft Dyn
namics NAV tilknytte
t
OneN
Note
doku
umenter. Doku
umenterne kan
n tilknyttes på to måder:
POS
STNOTE
Som
m du sikkert alle
erede ved, kan man tilknytte
e kommentare
er på en post – fx et kundek
kort.
Ente
en som Bemæ
ærkninger eller som Noter. Begge er notatm
muligheder, hvor du kan
angiv
ve tekster og d
datoer. Og me
ed brug af One
eNote har du nu mulighed for,
f ikke kun at
tilkny
ytte tekster og
g datoer, men også mere frie
e typer af nota
ater, som fx te
egninger, fotos
s,
links, lydfiler - alt, som måtte væ
ære relevant fo
or din kunde. U
Udover at One
eNote kan
opsa
amle ustrukturrerede notater, har OneNote
e også den forrdel, at du kan
n placere dine
doku
umenter i skye
en. Det betyde
er blandt andet, at man – og
gså uden at ha
ave adgang til
Micro
osoft Dynamiccs NAV - kan læse
l
og redigere dokumentterne. Eksemp
pelvis kan man
n få
gratis OneNote ap
pps til både iOS og Android smartphones som betyder, at du direkte fra
s
bl.a. kan opdate
ere kundedata
a, mens du er hos kunden.
din smartphone
SIDE
ENOTE
Sidenoter er en an
nden stærk fun
nktionalitet i OneNote.
O
En ssidenote er et OneNote
O
ument, som kn
nytter sig til en
n side i NAV. Eksempelvis
E
ssiden Salgsord
dre. Her kan du
doku
ekse
empelvis udarb
bejde procedu
urebeskrivelse
er, som knytterr sig til siden eller
e
skrive
interne vejledninge
er om siden. Desuden
D
kan du
d tilknytte tje
eklister eller ins
struktionsvideoer
eNote dokume
entet.
i One

Eksempel
E
på On
neNote som Side
enote til et Salg
gsordre dokume
ent i Dynamics NAV
N
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Microsoft Excel
Det har længe været muligt at integrere Microsoft Dynamics NAV data med Microsoft
Excel. Men kun de færreste kender alle mulighederne. Nedenfor kan du se en liste, der
opsummerer alle de muligheder, som findes med Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 og
Microsoft Excel 2013. Har du en ældre version af Excel eller af Dynamics NAV kan kun
nogle af de viste integrationsmuligheder anvendes.
SEND TIL
Det er muligt at vælge Send til Excel fra stort set alle sider i NAV
og derved, sende listen, (bilaget m.v.) til Excel. Du vælger Send
til Excel via menupunktet Udskriv og Send fra menupanelet –
eller tast helt enkelt Ctrl + E. Funktionen er begrænset til kun at
kunne sende et vist antal poster til Excel.
I de tilfælde hvor data er sendt til Excel ved hjælp af Send til,
kender Microsoft Dynamics NAV sporet tilbage til den oprindelige
side. Hvis man således har sendt poster til Excel og der
efterfølgende er foretaget opdatering af posterne, kan man i
Excel vælge funktionen Refresh, som findes på fanebladet
Dynamics NAV.
Funktionen Refresh i Microsoft Excel

UDLÆS TIL EXCEL
I nogle skærmbilleder findes der specielle
funktioner, som kan udlæse data til Excel.
Disse skærmbilleder er sider, hvor data
eksempelvis findes i flere tabeller eller hvor
data skal præsenteres specielt i Excel, fx
Pivot tabeller. Eksempelvis er det fra siden
”Matrix for dimensionsanalyse” muligt, at få
skabt en Pivot tabel i Excel bestående af
NAV poster. På siden Finansbudget er det
muligt, at udlæse budgetposter til Excel og
efterfølgende at få nye/modificerede poster
importeret igen.

Eksempel på udlæsning af
en Område analyse fra
NAV til Pivot tabel i
Microsoft Excel

UDSKRIV TIL (1)
Hver gang du udskriver en rapport, kan du i forbindelse med udskriften vælge, at
udskrive rapporten til Excel i stedet for en printer. Vælges denne metode, er data
formateret i Excel og indeholder samme mulighed for fx grupperinger, diagrammer,
hyperlinks, som rapporten normalt ville have. Prøv fx at udskrive rapporten ”Forfaldne
debitorposter” til Excel og se eksempler på hyperlinks og grupperinger.
UDSKRIV TIL (2)
Nogle konkrete rapporter har desuden muligheden Udskriv til Excel, som vises direkte i
anfordringsvinduet. Fra rapporten ”Debitor - ordrebeholdning” er det fx muligt, at sætte et
flueben for hvorvidt rapporten skal sendes til Excel. Denne mulighed gælder kun
udvalgte rapporter og skaber, efter nogens mening, bedre mulighed for
viderebearbejdning af rapporten i Excel.
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GEM
M SOM
Når du
d har fået visst en udskrift på
p skærmen, er
e det fra
visningsbilledet og
gså muligt, at få
f gemt visnin
ngen i Excel. S
Se
emplet i billede
et nedenfor.
ekse
KOP
PIER FRA NAV
V
Det er
e også muligtt at kopiere da
ata fra Microso
oft Dynamics N
NAV og
indsæ
ætte dem i Exxcel. Eksempe
elvis er det muligt at kopiere
e en
vareliste og manue
elt indsætte den i Excel. De
enne mulighed
d har ikke
samm
me begrænsn
ning med henssyn til mængde
en af data som
m Send
til Ex
xcel har. Kopie
ering af celler fra NAV foreta
ages ved brug
g af Ctrl
+ C. Kopiering af h
hele rækker fo
oretages ved brug
b
af Ctrl + S
Shift + C.

Eksempel
E
på Gem som Excel i
udskriftsvisning
u
en på en rappoort.

PIER FRA EXC
CEL
KOP
I nog
gle tilfælde er det også muligt at indsætte
e data fra Exce
el tilbage i Mic
crosoft Dynamics
NAV
V. Hvis der fx fra en Finanskkladde i NAV er
e sendt data ttil Excel, kan man
m i Excel
tilkny
ytte flere data,, kopiere de nye data, og indsætte dem i Finanskladde
en i NAV.
Indsæ
ættelsen gøre
es ved at place
ere
mark
køren på en to
om linje i finan
nskladden
og væ
ælge Ctrl + Sh
hift + V.
POW
WERPIVOT
Med PowerPivot fu
unktionen i Exxcel 2013 er
det ik
kke alene mulligt at integrere data fra
NAV
V, men også fra
a andre datakkilder (fx
data i skyen) i et o
og samme Pivot diagram i
Exce
el og det er en
ndda med meg
get store
datamængder.
Hvis du anvender Excel 2010 ka
an du gratis
hente et PowerPivvot som add-in
n fra
mmesiden officce.microsoft.co
om
hjem

Eksempe
el på PowerPivo
ot med data fra både
b
NAV og fra
ra skyen

2-VE
EJS DATA
Hvis du ønsker at kunne opdate
ere data fra Miicrosoft Excel og tilbage i Microsoft
M
amics NAV, err dette også muligt.
m
Tag fat i din CGI konssulent o hør mere
m
om
Dyna
mulig
ghederne.
Opsæ
ætningen konffigureres/udarrbejdes så den
n er 2-vejs og så den anven
nder den logik,
som NAV stiller til rådighed. Forrestil dig eventuelt, at du øn
nsker at opdatere dine varerr
direk
kte fra et Exce
el ark. Hvis CG
GI’s konsulent har opsat en WebService* til dig, vil det
efterrfølgende være
e muligt, direkkte fra Excel, fx
f at rette Vare
ekategori på dine
d
varer i NA
AV
– vell at mærke under hensyn til de logiske regler, som følg
ger dette. Rette
er du fx
varekategorien til e
en værdi, som
m ikke er godkendt i NAV, viil Excel vise en fejl - eller hv
vis
du tillføjer en varekkategori, vil NA
AV automatisk
k også udfylde
e bogføringsgrrupperne, som
m
følge
er varekategorrien.

* Web
bService er en tekknologi, som bland
dt andet gør det muligt,
m
ikke kun at iintegrere data me
ellem systemer som
m fx
NAV og
o Excel – men og
gså logik. Med andre ord kan du an
nvende NAV’s logiik i programmer uden samtidig at ha
ave
åbnet NAV. Ønsker du at vide mere om WebServices,
W
kan
n du kontakte CGI .
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Microsoft Word
På samme måde som i Excel er der også flere forskellige muligheder for at integrere
data fra NAV til Word. De typisk anvendte muligheder er listet her:
SEND TIL
Du kan vælge Send til Word fra stort set alle sider og derved få sendt
listen, bilaget m.v. til Word. Du vælger Send til Word via menupunktet
Udskriv og Send fra menupanelet - eller blot ved at vælge Ctrl + W.
Funktionen er begrænset til kun at kunne sende et vist antal poster til
Word.
Når poster sendes til Word, gemmer Word automatisk en hyperlink til
den oprindelige side, hvorfra posterne blev sendt. Hvis du fx har åbnet
listen over Varer i NAV og her har sat et filter, eksempelvis på en given
bogføringsgruppe, vil Word dokumentet indeholde et link til præcis
samme liste inkl. samme filtreringer som oprindeligt angivet i NAV.
UDSKRIV TIL
Hver gang du udskriver en rapport, kan du i forbindelse med udskriften
Hyperlink i Microsoft Word
vælge, at udskrive rapporten til Word i stedet for en printer. Vælges
denne metode, er data formateret i Word. Hvis du fx udskriver et salgstilbud til Word, vil
nogle data i Word-dokumentet som udgangspunkt være skrivebeskyttet (eksempelvis
header- og footer-tekster).
TYPOGRAFI ARK
Som en ekstra feature har CGI mulighed for, at inkludere funktionen Typografi ark i NAV
løsningen. Med Typografi ark er det muligt, at brevflette data fra NAV til prædefinerede
skabeloner i Word. Spørg din CGI konsulent, hvis du ønsker at høre mere om denne
mulighed.
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Microsoft Outlook
Det er også muligt at integrere Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Outlook. Der findes
overordnet følgende muligheder:
MAIL (1)
Fra forskellige steder i NAV-applikationen er det
muligt at oprette en Microsoft Outlook mail. Fx
kan du skrive/udarbejde en mail til leverandøren
fra et kreditorkort - eller du kan oprette en mail til
kunden fra Vis udskrift på rapporten Forfaldne
debitorposter. Det er praktisk at kunne sende en
Send e-mail fra Kreditorkort
påmindelse til kunden direkte fra den rapport,
hvori man har konstateret, at kunde har forfaldne beløb.
MAIL (2)
Der findes som standard mulighed for at sende poster i en Outlook mail. Fx kan du
vælge funktionen E-mail som vedhæftet fil fra en salgsordre. Når funktionen vælges, vil
NAV standard skabe en HTML-version af dokumentet og enten indlejre eller vedhæfte
filen i en Outlook mail. Brugeren skal manuelt udfylde modtageradressen i mailen.
MAIL (3)
De fleste virksomheder ønsker mulighed for, at kunne afsende e-mails i PDF-formater fra
deres NAV system. Hvis du er interesseret i denne feature, kan CGI hjælpe med dig en
opsætning som sikrer, at det fx er muligt automatisk at danne og e-maile PDF-fakturaer
elektronisk til dine kunder, og at du kan e-maile kontoudtog til kunder eller købsordrer til
leverandører. Alt sammen i PDF-format og med automatisk registrering af e-mail
adresser, brødtekst, signaturer m.v.
KONTAKTER
Med NAV kan du også integrere kontaktoplysninger fra Outlook. Integrationen kan være
1- eller 2-vejs alt efter behov. Med denne mulighed kan du direkte fra din smartphone
oprette eller foretage ændre i kontaktoplysninger - og automatisk få opdateringen
foretaget i NAV. En mulighed der normalt kræver en intern afstemning først.
KALENDER
Endelig er det med NAV og Outlook også muligt, at integrere kalenderen. Bl.a. kan du
oprette en sælgeropgave i NAV, fx opfølgning på en salgsmulighed - og efterfølgende
sendes opgaven til kalenderen i Outlook.
Desuden kan du planlægge og oprette et kundebesøg - og automatisk at sende en
mødeinvitation til kunden samt oprette en kalenderindgang i Outlook.

6

Hv
vad me
ed reste
en af Microso
M
oft Offiice?
Du er
e nu blevet prræsenteret for en række mu
uligheder for in
ntegration mellem Microsoft
Dyna
amics NAV og
g Microsoft Offfice pakkens mest
m
populære
e programmerr. Men Microso
oft
Offic
ce pakken er jo
o meget mere – og integratiionsmulighede
erne slutter ikk
ke her.
MICR
ROSOFT INFO
OPATH
Hvis du fx anvender Microsoft In
nfoPath, kender du sikkert o
også mulighed
den for at kunn
ne
udarrbejde formula
arer til fx indtasstning af data på dit hjemme
eside. Hvis du
u kombinerer
InfoP
Path med den WebService teknologi,
t
som
m er nævnt i affsnittet om Microsoft Excel
blive
er det muligt, a
at kunne indtasste oplysninge
er på en webfo
ormular med direkte
d
opda
atering i dit Miccrosoft Dynam
mics NAV regn
nskab. Vel at m
mærke samtid
dig med en
sikke
erhed om, at d
de data som in
ndtastes, er lovlige data. Alttså, kan du sik
kre Microsoft
i de data, som
Dyna
amics NAV va
alideringen af korrektheden
k
m indtastes på hjemmesiden
n.
Tastes forkert, gives samme fejl, som hvis da
ata blev indtasstet direkte i Dy
ynamics NAV.
e da smart…
Det er
MICR
ROSOFT LYN
NC
Kunn
ne det ikke også være smarrt, hvis dine medarbejdere
m
d
direkte i Microsoft Dynamics
s
NAV
V kunne finde rrelevant inform
mation om derres kontaktperrsoner? Fx om
m indkøberen hos
h
kund
den kan træffe
es eller om han
n sidder i mød
de netop nu? E
Eller tænk, hvis receptionen
ni
din virksomhed
v
ku
unne se, hvilke
e kollegaer som kan træffess – blot ved at åbne
medarbejderlisten i NAV? Det at
a kunne se tils
stedeværelse er ikke nyt. De
et har man
ne gøre i fx Skkype eller Micrrosoft Lync i la
ang tid. Der hvvor det for alvo
or bliver smartt er,
kunn
når du
d ikke behøver at forlade din
d NAV klient for at se oplyssningerne.

Bru
ug Lync informa
ationer i Microso
oft Dynamics NA
AV

Billed
det viser listen
n over vores kontaktpersone
k
er hos en kund
de – og i den forstørrede
fakta
aboks kan du sse, at Lync er markeret med
d grønt. Altså,, træffes John. Hvis du klikk
ker
på Ly
ync billedet, å
åbnes en størrre dialog, hvorr du kan læse mere om Johns træffetid.
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Og
g så err der jo
o lige Microso
M
oft SharePoin
nt
Micro
osoft SharePo
oint et i dag en
n af de mest populære
p
inforrmationsplatforme i danske
virks
somheder. En platform, hvorr hele virksom
mheden fx kan opbevare, org
ganisere og de
ele
deres informatione
er. Herunder bl.a.
b
Microsoft Word og Exce
el filer. Nogle typer af bruge
ere,
fx projektafdelinge
er og udvikling
gsafdelinger err typisk ikke de
e tunge ERP-brugere - og
strerer såledess kun data i Microsoft
M
Dynamics NAV i m indre grad til fx
f
regis
tidsra
apportering, fa
akturagodkend
delser og ligne
ende. De har derimod ofte brug
b
for at se
data fra Dynamicss NAV, herund
der varekatalog
get, projektøkkonomi med videre. Og det er
e
her, at Microsoft S
SharePoint kom
mmer i spil. Med frigivelse a
af de nyere ve
ersioner af
Micro
osoft Dynamiccs NAV har brrugerne i virksomheden mullighed for at væ
ælge mellem tre
t
forsk
kellige NAV-kliient typer: (1) Windows klienten, som anvvendes af de traditionelle
t
ERPbrugere, (2) den b
browserbasere
ede webklient, som anvende
es af eksterne
e medarbejdere,
fx sæ
ælgere og endelig, (3) Micro
osoft Dynamics
s NAV for Offiice365 klienten. En klienttyp
pe
er ne
etop baseret p
på SharePoint og er fremrag
gende til at mi kse mange typer af
bejderne tidsrrapportere og
informationer i sam
mme skærmbiillede. Fx kan projektmedarb
godk
kende fakturae
er (med integrration til NAV),, se nyeste an
nlægstegninge
er og
proje
ektplaner fra filserveren - og
g endelig, se dagens
d
ret i ka
antinen og virk
ksomhedens
aktue
elle aktiekurs. Både den bro
owserbasered
de klient og Mi crosoft Dynam
mics NAV for
Offic
ce365 klienten ligner og opfø
ører sig på nø
øjagtige samm
me måde, som Windows
klien
nten. Alle tre klienttyper er en
e del af standard Microsoft Dynamics NA
AV
insta
allationspakken.

De
D tre NAV-klien
nttyper: Window
ws klienten, web
bklienten og Miccrosoft Dynamic
cs NAV for Office
e365

ER DU
D BLEVET INSPIRERET?
?
Du har
h nu fået præ
æsenteret et par af de mulig
gheder, som fin
ndes til integra
ation mellem
Micro
osoft Dynamiccs NAV og Miccrosoft Office. Har du lyst till at vide mere, er du altid
velko
ommen til at kkontakte os.

Følg med på voress Dynamics bllog, hvor vi hy
yppigt skriver i ndlæg om Mic
crosoft Dynam
mics
NAV
V. Her finder du
u også flere eksempler på integration. Du
u finder blogge
en på
www
w.cgi.dk/blog
es Microsoft Dynamics
D
NAV
V produktchef Ralf Daugbje
erg på tlf.
Konttakt gerne vore
41 72
2 93 14 eller p
på mail: ralf.da
augbjerg@cgi.dk
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CGI har
h 68.000 medarb
bejdere på 400 ko
ontorer i 40 lande. Vi hjælper vores kunder til succes ved at bringe glob
bale
løsnin
nger og kompetenccer til deres lokale
e dørtrin. Samtidig
g har vi en discipli neret tilgang til lev
verancer, som gør os
marke
edsledende inden for it-projekter til tiden
t
og inden for budget. Vores forrretningsrådgivnin
ng, systemintegrattion
og outtsourcing servicess har en høj kvalite
et, og ved hjælp af
a nye teknologier og strategier mak
ksimerer vi vores
kunde
ers investeringer o
og bundlinje
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