Invitation til GRATIS
ERFA/Seminardage ved
I forbindelse med lanceringen af Microsoft Dynamics NAV 2017 inviterer Skanderby A/S,
Dynamics NAV partner, til ERFA/Seminardage den 17. og 18. maj 2017.
Vi har samlet alle de største samarbejdspartnere til Dynamics NAV. Det giver i alt over 90
GRATIS indlæg fordelt over to dage på Aarhus Hostel, Beringvej 1, 8361 Hasselager.
Foruden indlæggene vil de 17 partnere og Skanderby konsulenterne stå til rådighed i
pauserne til en mere individuel dialog med netop dig.
Læs mere omkring hvert indlæg og de praktiske oplysninger nedenfor – fx ved at klikke
på det ønskede emne eller tidspunkt.
Program

Tilmelding

Praktiske oplysninger
Kl. 9:00 - 9:45
•

Expense Management, NAV 2017 - OIOUBL og
PEPPOL, Introduktion til Dynamics NAV 2017,
EDI NxM, Anlæg, Collection Management.

Kl. 12:30 - 13:15
•

Kl. 10:00 - 10:45
•

Webintegration mellem Magento og Dynamics
NAV, NAV 2017 - Rapportindbakken, Introduktion
til Dynamics NAV 2017, Office 365, Mobil
lagerløsning, Document Output.

Kl. 13:30 - 14:15
•

Kl. 11:00 - 11:20
•

Om Skanderby, NAV 2017 – Gruppering af
finanskonti, Inspiration til opgradering af Dynamics
løsninger, ExpandIT Internetshop, Hosting, Nyt i
NAV 2017 - Vareattributter.
Skanderby giver indsigt i Dynamics 365, NAV 2017
– SEPA Direct Debit, Anvendelse af nuværende
licens når du opgraderer, ExpandIT Mobile Sales,
NN Markedsdata, Nyt i NAV 2017 – Projektleder
ejerskab på sagskortet.

Opgradering fra C5 til NAV 2017, Document Capture
basis, NAV 2017 – Variantstyring, SharePoint på
Office 365, Lønsystem til NAV – LESSOR Payroll og
LESSOR-Portalen, Cybersecurity.

Kl. 14:30 - 15:15
•

Kl. 11:35 - 11:55
•

Opgradering fra C5 til NAV 2017, Payment
Management & Cash Management Extended, NAV
2017 – Query, OData og Microsoft Excel, ExpandIT
Mobile Service, NN Markedsdata udvidet, Naddon
EDI.

Webintegration mellem Magento og Dynamics NAV,
Document Capture udvidet, Pengestrømsanalyse/
Likviditetsstyring, Jet Reports, Integration til
fragtløsning, Værdiskabende rapportering.

Kl. 15:30 - 16:15
•

Tidsregistrering og projektstyring – et kig ind i
fremtiden, E-handelslogistik, Microsoft Power BI, Jet
Reports, All-In-One webplatform, Office 365.

Program
Spor /
Tidspunkt

1

Oplægsholder
Morgenmad

8:30 - 9:00

Expense
Management

Continia /
Claus Lundstrøm

Webintegration
mellem Magento
og Dynamics NAV

Skanderby &
Droppin Studio
/ Jørgen Greve
Nilsen & Morten
Munkholm

11:00 - 11:20

Om Skanderby A/S

Skanderby /
Michael
Skanderby

11:35 - 11:55

Skanderby giver
indsigt i Dynamics
365

Skanderby /
Michael
Skanderby

9:00 - 9:45

10:00 - 10:45

12:00 - 12:30

2

Oplægsholder
Morgenmad

3

Oplægsholder
Morgenmad

NAVspecialist /
Palle Arentoft

Introduktion til
Dynamics NAV
2017

Microsoft /
Peter Jakobsen
& Anett Bang
Knudsen

NAV 2017 –
Rapportindbakken

NAVspecialist /
Palle Arentoft

Introduktion til
Dynamics NAV
2017

NAV 2017 –
Gruppering af
finanskonti

NAVspecialist /
Palle Arentoft

NAVspecialist /
Palle Arentoft

NAV 2017 –
OIOUBL og
PEPPOL

NAV 2017 – SEPA
Direct Debit

Frokost

4

Oplægsholder
Morgenmad

Oplægsholder

6

Morgenmad

Oplægsholder
Morgenmad

Anlæg

Skanderby /
Mette Kristensen

Collection
Management

Continia /
Thomas Droob

Office 365

Microsoft /
Kristoffer
Rosenmeier

Mobil
lagerløsning

Tasklet Factory &
Skanderby /
Marianne Berg
Eisenhardt &
Helene Damsgaard

Document
Output

Continia /
Thomas Droob

ExpandIT
Internetshop

ExpandIT /
Bjørn Olesen

Hosting

Wannafind /
Henrik Hedegaard

Nyt i NAV
2017 –
Vareattributter

Skanderby /
Claus Hager

NN Markedsdata /
Kirsten Düsterdich

Nyt i NAV
2017 –
Projektleder
ejerskab på
sagskortet

Skanderby /
Claus Hager

NxM EDI

NxM /
René Nielsen

Microsoft /
Peter Jakobsen
& Anett Bang
Knudsen

Inspiration til
opgradering af
Dynamics løsninger

Microsoft /
Peter Jakobsen
& Anett Bang
Knudsen

Anvendelse af
nuværende licens
når du opgraderer

Microsoft /
Peter Jakobsen
& Anett Bang
Knudsen

Frokost

5

ExpandIT
Mobile Sales

Frokost

ExpandIT /
Bjørn Olesen

NN Markedsdata

Frokost

Frokost

Frokost

12:30 - 13:15

Opgradering fra
C5 til NAV 2017

Skanderby /
Dorte Nørgaard
Hedegaard

Payment
Management &
Cash Management
Extended

Continia /
Henrik Lærke &
Thomas Droob

NAV 2017 – Query,
OData og Microsoft
Excel

NAVspecialist /
Palle Arentoft

ExpandIT
Mobile
Service

ExpandIT /
Bjørn Olesen

NN Markedsdata
udvidet

NN Markedsdata /
Kirsten Düsterdich

Naddon EDI

Naddon /
Lars Rønde

13:30 - 14:15

Opgradering fra
C5 til NAV 2017

Skanderby /
Dorte Nørgaard
Hedegaard

Document
Capture basis

Continia /
Kim Dalsgaard
Christensen

NAV 2017 –
Variantstyring

NAVspecialist /
Palle Arentoft

Share Point
på Office 365

SimplySo /
Lars Damtoft &
Mads Nikolaj
Bessing

Lønsystem til
NAV – LESSOR
Payroll og
LESSOR-Portalen

LESSOR /
Mette Snekkerup

Cybersecurity

Deloitte /
Morten von
Seelen

14:30 - 15:15

Webintegration
mellem Magento
og Dynamics NAV

Skanderby &
Droppin Studio
/ Jørgen Greve
Nilsen & Morten
Munkholm

Document
Capture udvidet

Continia &
Skanderby /
Kim Dalsgaard
Christensen &
Helene Damsgaard

Pengestrømsanalyse/
Likviditetsstyring

NAVspecialist /
Palle Arentoft

Jet Reports

Jet Reports &
Skanderby /
Peter Brandt &
Claus Hager

Integration til
fragtløsning

Consignor /
Casper Damgaard

Værdiskabende
rapportering

Deloitte /
Brian Christensen

15:30 - 16:15

Tidsregistrering og
projektstyring – et
kig ind i fremtiden

Kala /
Martin Mindorf

E-handelslogistik

Pakkelabels.dk /
Hung Ho

Microsoft Power BI

NAVspecialist /
Palle Arentoft

Jet Reports

Jet Reports &
Skanderby /
Peter Brandt &
Claus Hager

All-In-One
webplatform

Dynamicweb /
Tonny Chr.
Greiner

Office 365

Microsoft /
Kristoffer
Rosenmeier

Praktiske oplysninger
ERFA/Seminardagene den 17. og 18. maj 2017 afholdes på Aarhus Hostel.
Kommer du langvejs fra eller ønsker du at deltage begge dage, er der mulighed for overnatning på Aarhus Hostel. Læs
mere om overnatningsmulighederne på www.aarhushostel.dk

Værelsestyper

Standard dagsrate

Enkeltværelse med fælles bad & toilet (2 vær.)

Kr. 300,-

Enkeltværelse med bad & toilet (11 vær.)

Kr. 350,-

2 personers værelse med fælles bad & toilet (8 vær.)
(Køje- eller 2 separate senge)
2 personers værelse med bad & toilet (6 vær.)
(Køje- eller 2 separate senge)
Dobbeltværelse med bad & toilet (2 vær.)
(Dobbeltseng)
4 personers værelse med eget bad & toilet (7 vær.)
( 2 køjesenge eller 1 køjeseng + dobbeltseng)
Ovenstående priser er pr. nat.

Kr. 450,Kr. 500,Kr. 500,Kr. 650,-

Praktiske informationer
•
•
•
•
•
•

Der er ikke inkluderet sengelinned/håndklæder i prisen, men kan lejes af Aarhus Hostel.
Der er trådløst internet (Wi-Fi) på Aarhus Hostel, som frit kan benyttes af overnattende gæster.
Der er gratis parkering ved og omkring Aarhus Hostel på ERFA/Seminardagene.
Slutrengøringen af værelset er inkluderet i prisen.
Det er ikke tilladt at ryge på hostellet, på nær fire rygeområder udenfor hostellet.
Det er ikke tilladt at medbringe husdyr på Aarhus Hostel.

Foruden at være et vandrehjem byder Aarhus Hostel ligeledes på muligheden for at leje nogle af hostellets lokaler
til fester, bryllupper, konferencer, teambuilding, firmaarrangementer eller fødselsdage, hvor lejerne ønsker at kunne
tilbyde deres gæster en overnatning. Se mere på www.aarhushostel.dk

Gå til forsiden

Kl. 9:00 - 9:45
Tilmeld dig her

Expense Management
Oplægsholder: Continia/Claus Lundstrøm
Går alt i stå hos jer, når der skal afleveres rejseafregninger? Er arkivering af bilag et stort rod? Og er
sammenkædning af bilag og kreditkort meget tidkrævende eller helt opgivet? Har I set på systemer til dette,
men de har været store og stadig meget krævende for den enkelte rejsende? Så kom ind og se, hvordan du en
gang for alle gør op med virksomhedens rejseaktiviteter – selvfølgelig ved at anvende Microsoft Dynamics
NAV!
www.continia.dk

NAV 2017 - OIOUBL og PEPPOL
Oplægsholder: NAVspecialist/Palle Arentoft
OIOUBL og PEPPOL står for afsendelse og modtagelse af elektroniske fakturaer og kreditnotaer. Men
hvornår skal man bruge det ene frem for det andet? Vi viser, hvordan man laver PEPPOL-opsætning og både
sender og modtager en PEPPOL-faktura. Når vi er færdige, kan du gå lige hjem og gøre det samme selv.
www.skanderby.dk

Introduktion til Dynamics NAV 2017
Oplægsholder: Microsoft/Peter Jakobsen & Anett Bang Knudsen
(Dette seminar afholdes også kl. 10:00 – 10:45)
Med den nyeste version af Microsoft Dynamics NAV 2017 har mulighederne aldrig været bedre. En intuitiv
og velkendt brugerflade, rig på funktionalitet, fleksibel og let tilgængelig - hvad enten du er på kontoret eller
på farten. Med tæt integration til Office 365, PowerBI og med valgfri platform kan du reelt tage dine opgaver
med dig, uanset hvor du er. Vi giver dig indblik i de nye muligheder med NAV 2017, og i hvordan NAV 2017
kan hjælpe dig med at understøtte og vækste din forretning.
http://www.microsoft.com/da-dk/dynamics/

NxM EDI
Oplægsholder: NxM/René Nielsen
Digitalisering er tidens nye trend. NxM præsenterer vores nye EDI-koncept EASY Connect, som virkelig
er EASY, ligesom prisen også er af samme overkommelige kaliber. Dækker bl.a. dansk detailhandel og
den danske byggebranche. Som eksempler kan vi nævne COOP, Reitan, Dansk Supermarked m.fl. og fra
byggebranchen SGDD, Sanistål og Bauhaus, men denne liste er ikke udtømmende. Blandt andre standarder
finder man Peppol, OIOubl, norsk EHF og svensk E-faktura, som ligeledes er blevet EASY at forbinde
www.nxm.dk/edi-services/
Gå til forsiden

Anlæg
Oplægsholder: Skanderby/Mette Kristensen
Dynamics NAV’s anlægsmodul hjælper dig med at holde styr på jeres anlægsaktiver. Se, hvordan du opretter
og anskaffer anlægsaktiver og håndterer afskrivninger, indtil det enkelte aktiv afskaffes. De relevante
posteringer føres automatisk til finansbogføringen, og fra finansposterne kan du navigere tilbage til
afskrivninger på hvert enkelt aktiv. Med budgetanlæg kan du budgettere nyanskaffelser, som kan kopieres,
hvis aktivet senere anskaffes.
Det er også muligt at knytte forsikring og reparationshistorik til ethvert aktiv.
www.skanderby.dk

Collection Management
Oplægsholder: Continia/Thomas Droob
Opkrævning af betalinger fra kunder er, når alt kommer til alt, den ultimativt vigtigste opgave i en
virksomheds administration. Med Continia Collection Management får du en løsning, der gør det muligt at
gå hele vejen – fra indgåelse af aftale til bogføring af betaling. Kom og oplev, hvordan du kan trimme dine
opkrævningsrutiner.
www.continia.dk

Gå til forsiden

Kl. 10:00 - 10:45
Tilmeld dig her

Webintegration melllem Magento og Dynamics NAV
Oplægsholder: Skanderby & Droppin Studio/Jørgen Greve Nilsen & Morten Munkholm
(Dette seminar afholdes også kl. 14:30 – 15:15)
Sømløs integration mellem Magento og Dynamics NAV i en B2B-forretning – de vigtigste kriterier for en
strømlinet proces i enhver løsning. Bygget på flere års erfaring. Vi ser på vigtigheden af et godt partnerskab
med NAV-leverandøren og forståelsen af forretningslogikken hos kunden.
www.skanderby.dk
www.droppinstudio.dk

NAV 2017 – Rapportindbakken
Oplægsholder: NAVspecialist/Palle Arentoft
Træt af at sidde og vente på, at en udskrift bliver færdig? Kørsler såsom valuta-opdatering og bogføring af
lagerregulering kan automatiseres, så man ikke skal sidde og vente på, at de bliver færdige. Vi viser, hvordan
man kan automatisere alle udskrifter, og hvordan man bestiller udskrifter til at være færdige og klar til
bestemt dato og tidspunkt i Word-, Excel- eller PDF-format.
www.skanderby.dk

Introduktion til Dynamics NAV 2017
Oplægsholder: Microsoft/Peter Jakobsen & Anett Bang Knudsen
(Dette seminar afholdes også kl. 9:00 – 9:45)
Med den nyeste version af Microsoft Dynamics NAV 2017 har mulighederne aldrig været bedre. En intuitiv
og velkendt brugerflade, rig på funktionalitet, fleksibel og let tilgængelig - hvad enten du er på kontoret eller
på farten. Med tæt integration til Office 365, PowerBI og med valgfri platform kan du reelt tage dine opgaver
med dig, uanset hvor du er. Vi giver dig indblik i de nye muligheder med NAV 2017, og i hvordan NAV 2017
kan hjælpe dig med at understøtte og vækste din forretning.
http://www.microsoft.com/da-dk/dynamics/

Office 365
Oplægsholder: Microsoft/Kristoffer Rosenmeier
(Dette seminar afholdes også kl. 15:30 – 16:15)
Office 365 til virksomheder giver bedre brugerfunktionalitet og bedre muligheder for at samarbejde og dele
viden samt en moderne brugergrænseflade, der virker optimalt på tværs af alle platforme og enheder. Nu er
der også mulighed for direkte integration med Dynamics NAV. Hør mere på dette seminar.
www.office.microsoft.com/da-dk/
Gå til forsiden

Mobil lagerløsning
Oplægsholder: Tasklet Factory & Skanderby/Marianne Berg Eisenhardt &
Helene Damsgaard
Kom og hør, hvordan I ved hjælp af Mobile WMS lagerscannerløsning kan optimere jeres lagerprocesser.
Mobile WMS understøtter alle arbejdsprocesserne på lageret og integrerer til standardfunktionerne i
Dynamics NAV. Enkel installation og intuitiv brugergrænseflade samt en standardløsning, der let kan
tilpasses til netop jeres behov. Deltag på seminaret og oplev, hvor nemt det er at varemodtage, lægge varer på
plads, plukke varer, optælle varer, flytte varer, nedjustere varer, finde varer og få oplyst evt. erstatningsvarer
samt udskrive stregkoder ved hjælp af Mobile WMS.
www.taskletfactory.com/
www.skanderby.dk

Document Output
Oplægsholder: Continia/Thomas Droob
Gør op med manuelt tastearbejde. Med Continia Document Output kan du automatisere rapportering til
kunder og andre eksterne relationer. Modulet giver dig desuden mulighed for at designe e-mails, så de har
netop det design og den information, du ønsker. Det indeholder tilmed en række færdige e-mailskabeloner,
som hver har tilknyttet en NAV-rapport samt oplysninger om, hvem der skal modtage den.
www.continia.dk

Gå til forsiden

Kl. 11:00 - 11:20
Tilmeld dig her

Om Skanderby
Oplægsholder: Skanderby/Michael Skanderby
På dette seminar vil Michael Skanderby give en kort introduktion til Skanderby A/S og de arbejdsmetoder,
som vi benytter og skaber succes med, når vi gennemfører projekter.
www.skanderby.dk

NAV 2017 – Gruppering af finanskonti
Oplægsholder: NAVspecialist/Palle Arentoft
Hidtil har den eneste opdeling af finanskonti været ved hjælp af grupper. Nu kan hver enkelt finanskonto
angives som Aktiver, Gæld, Egenkapital mv., og det er muligt at angive detaljerede underkategorier. Med den
smarte kontokategori-oversigt bliver nøgletal og andre grafer nemme at lave. Kom og se, hvordan hurtigt du
kan komme i gang med at bruge det.
www.skanderby.dk

Inspiration til opgradering af Dynamics løsninger
Oplægsholder: Microsoft/Peter Jakobsen & Anett Bang Knudsen
Dynamics NAV og C5 har været igennem en rivende udvikling de sidste par år. Måske er det tid at opgradere
og styrke din virksomhed med nye værktøjer. Vi giver dig overblik over, hvad du bør være opmærksom på i
opgraderingsprocessen, og hvor de primære fordele ved den nye generation af Dynamics NAV og fremtidens
Dynamics 365 ligger.
http://www.microsoft.com/da-dk/dynamics/

ExpandIT Internetshop
Oplægsholder: ExpandIT/Bjørn Olesen
B2B-e-handel giver dine kunder mulighed for at købe ind 24/7, og det er blevet normen inden for mange
brancher. Vi er eksperter i at lave integrerede e-handelsløsninger i NAV og har stor erfaring med selv de mest
komplekse prisstrukturer leveret i en enkel brugerflade.
www.expandit.com/
Gå til forsiden

Hosting
Oplægsholder: Wannafind/Henrik Hedegaard
NAV 2017 er lanceret, og dermed følger en masse muligheder for at arbejde med NAV, mens du er på farten.
Kom og hør, hvordan en hostingløsning hos Wannafind kan hjælpe dig med at få det optimale ud af din NAV.
www.wannafind.dk

Nyt i NAV 2017 – Vareattributter
Oplægsholder: Skanderby/Claus Hager
Med NAV 2017 introduceres et fleksibelt attributbegreb på Varekortet. Man vil således i standardudgaven
af NAV kunne oprette brugerdefinerede attributter og attributværdier til enkel, men effektfuld gruppering
af varerne. Skanderby illustrerer på dette seminar, hvordan attributter og værdier oprettes og anvendes samt
nogle af de umiddelbare fordele ved at anvende dem.
www.skanderby.dk

Gå til forsiden

Kl. 11:35 - 11:55
Tilmeld dig her

Skanderby giver indsigt i Dynamics 365
Oplægsholder: Skanderby/Michael Skanderby
Microsoft Dynamics 365 er baseret på Dynamics NAV, men er med indbyggede apps til nøgleprocesser
inden for bl.a. økonomi, salg, kundeservice og marketing bygget med det overordnede formål at optimere
virksomheders processer på tværs af hele forretningen. Dynamics 365 inkluderer ligeledes Business
Intelligence-værktøjer som Power BI og Cortana Intelligence og har tæt integration til Office 365. På dette
seminar gives en kort introduktion til Microsoft Dynamics 365.
www.skanderby.dk

NAV 2017 – SEPA Direct Debit
Oplægsholder: NAVspecialist/Palle Arentoft
Med SEPA Direct Debit-modulet kan du lave faste tilbagevendende opkrævninger inden for og på tværs af
landegrænser i 32 lande i Europa. Vi gennemgår, hvad SEPA kan og hvordan du kommer i gang. Vi ser på
opsætningen, og hvordan modulet kan bruges.
www.skanderby.dk

Anvendelse af nuværende licens når du opgraderer
Oplægsholder: Microsoft/Peter Jakobsen & Anett Bang Knudsen
Har du i dag en ældre Dynamics NAV eller Dynamics C5? Og vil du gerne vide, hvordan du kan bruge din
licens til at skifte til nyeste version af Dynamics NAV/og i fremtiden Dynamics 365? Så har du muligheden
her. Vi gennemgår kort den nye licensmodel og forklarer, hvordan din nuværende licens kan anvendes, når
du opgraderer.
http://www.microsoft.com/da-dk/dynamics/

ExpandIT Mobile Sales
Oplægsholder: ExpandIT/Bjørn Olesen
Med ExpandIT Mobile Sales har dine sælgere mulighed for at optage ordrer direkte i forbindelse med
kundebesøg. Vi leverer en komplet løsning, der håndterer den komplette pris./rabatstruktur fra NAV - selv
i offline tilstand. Kom og se, hvorfor kunder som Kvadrat, Linds og Menu benytter sig af denne fleksible
salgsløsning.
www.expandit.com/
Gå til forsiden

NN Markedsdata
Oplægsholder: NM Markedsdata/Kirsten Düsterdich
Dine kunder, leverandører og øvrige kontakter skifter kontaktinformationer hele tiden, og det kan til tider
være en udfordring at holde styr på. Med NN Markedsdatas erhvervsdatabase integreret ind i din Microsoft
Dynamics NAV får du adgang til daglige opdateringer på alle landets virksomheder. Og vil du sikre dig viden
om kundernes betalingsevne, kan du gennem Navne & Numre Erhverv Webservicen få værdifuld viden
gennem nøgletal, regnskaber og anbefalet kreditmaks.
www.nnmarkedsdata.dk

Nyt i NAV 2017 – Projektleder ejerskab på Sagskortet
Oplægsholder: Skanderby/Claus Hager
I NAV 2017 introduceres et nyt projektlederfelt på Sagskortet. Med dette felt vil der automatisk blive vist en
liste over en specifik projektleders aktive sager i Projektleder Rollecentret. Samtidigt bliver der i Projektleder
Rollecentret tilføjet en genvej til hurtig oprettelse af Sags-salgsfakturaer, ligesom de forskellige tilgængelige
Sagsrapporter bliver samlet i en ny drop down-liste for bedre overblik.
www.skanderby.dk

Gå til forsiden

Kl. 12:30 - 13:15
Tilmeld dig her

Opgradering fra C5 til NAV 2017
Oplægsholder: Skanderby/Dorte Nørgaard Hedegaard
(Dette seminar afholdes også kl. 13:30 – 14:15)
Få et indblik i, hvordan man datamæssigt kommer i gang med NAV 2017 i forhold til opsætning og
stamdataoverførsel fra C5 via Excel.
Skanderby tilbyder en startpakke til NAV, som f.eks. indeholder forslag til kontoplan, bogføringsopsætning,
nummerserier, alle danske postnumre, landekoder og Excel-skabeloner til indlæsning af stamdata fra C5
såsom Debitorer, Kreditorer, Varer og Kontoplan.
www.skanderby.dk

Payment Management & Cash Management Extended
Oplægsholder: Continia/Henrik Lærke & Thomas Droob
Continia Payment Management har i over 20 år været din garanti for, at du kan sende enhver type
betaling til banken uden fejl. Kom og oplev, hvorfor det stadig er vigtigt at have styr på bankformater og
betalingsmetoder den dag i dag. Med Continia Payment Management kan du sende betalinger direkte til
banken via den unikke direkte kommunikation.
www.continia.dk

NAV 2017 – Query, OData og Microsoft Excel
Oplægsholder: NAVspecialist/Palle Arentoft
Lær, hvordan du laver en Query i NAV, og hvordan den publiceres som en webtjeneste, så du kan anvende
den som Odata i Microsoft Excel. Vi tager de bogførte fakturaer og laver et verdenskort med salg per land per
sælger – og taler om, hvor langt man kan komme med Business Intelligence alene med Excel.
www.skanderby.dk

ExpandIT Mobile Service
Oplægsholder: ExpandIT/Bjørn Olesen
Se Danmarks mest brugte NAV-serviceløsning. Vi tilbyder alle former for registreringer (tid, materialer, KM,
servicerapporter, fotodokumentation og meget mere), og som noget nyt har vi også tilføjet en kundeportal,
der gør det muligt for kunder selv at oprette servicejobs og følge udførelsen live. Vi arbejder med Danmarks
største entreprenør-, tømrer-, elektriker- og VVS-virksomheder. Kom og se, hvordan din virksomhed kan øge
indtjeningen og lette administrationen.
www.expandit.com/
Gå til forsiden

NN Markedsdata udvidet
Oplægsholder: NM Markedsdata/Kirsten Düsterdich
Med NN Markedsdatas erhvervsdatabase integreret med din Microsoft Dynamics NAV får du adgang til
daglige opdateringer på alle landets virksomheder. Og vil du sikre dig viden om kundernes betalingsevne,
kan du gennem Navne & Numre Erhverv Webservicen få værdifuld viden i form af nøgletal, regnskaber og
anbefalet kreditmaks.
Hør om, hvordan du kan indlæse kampagnedata i NAV og om mulighederne for at få bedre markedsindsigt
med NN Markedsdatas analyser. Bliv klædt på til at agere proaktivt over for både eksisterende og nye kunder.
.
www.nnmarkedsdata.dk

Naddon EDI
Oplægsholder: Naddon/Lars Rønde
Effektivisering af elektroniske dokumenter. Naddon EDI er værktøjet, der effektiviserer samarbejdet mellem
leverandører og kunder. Brugen af EDI reducerer tidsforbrug, fejl og omkostninger ved at erstatte den
manuelle dokumenthåndtering med elektronisk udveksling af standardiserede forretningsdokumenter.
edi.naddon.dk

Gå til forsiden

Kl. 13:30 - 14:15
Tilmeld dig her

Opgradering fra C5 til NAV 2017
Oplægsholder: Skanderby/Dorte Nørgaard Hedegaard
(Dette seminar afholdes også kl. 12:30 – 13:15)
Få et indblik i, hvordan man datamæssigt kommer i gang med NAV 2017 i forhold til opsætning og
stamdataoverførsel fra C5 via Excel.
Skanderby tilbyder en startpakke til NAV, som f.eks. indeholder forslag til kontoplan, bogføringsopsætning,
nummerserier, alle danske postnumre, landekoder og Excel-skabeloner til indlæsning af stamdata fra C5
såsom Debitorer, Kreditorer, Varer og Kontoplan.
www.skanderby.dk

Document Capture basis
Oplægsholder: Continia/Kim Dalsgaard Christensen
Med Continia Document Capture kan du scanne og arkivere alle typer dokumenter direkte i Microsoft
Dynamics NAV. Modulet tilbyder bla OCR-afløftning af PDF-filer, et avanceret godkendelsesflow samt
et fuld-tekst søgbart digitalt arkiv med alle de OCR-afløftede bilag. Modulet arbejder med intelligente
skabeloner, med mulighed for opsætning af fast eller variabel kontering af beløb samt med avanceret
afløftning af linjer i dokumentet. Modulet indeholder desuden et webgodkendelsesmodul, som muliggør
godkendelse via en browser uden brug af NAV-klient.
www.continia.dk

NAV 2017 – Variantstyring
Oplægsholder: NAVspecialist/Palle Arentoft
Hvis man ikke vil bruge vareattributter, så kan man bruge variantstyring. Men hvornår er variantstyring det
rigtige valg? Hvordan laver man den korrekte opsætning, og hvordan bruger man varianter?
www.skanderby.dk

SharePoint på Office 365
Oplægsholder: SimplySo/Lars Damtoft & Mads Nikolaj Bessing
Office 365 og SharePoint er de mest udbredte værktøjer til samarbejde verden over, men kan på grund af
de mange funktioner være lidt af en mundfuld for den almindelige bruger. Hør om, hvordan SharePoint
kan blive lettilgængelig med en Facebook-lignende brugerflade, som alle kan bruge, samtidig med at
virksomhedens data forbliver sikre i Microsofts løsning.
www.simplyso.dk

Gå til forsiden

Lønsystem til NAV – LESSOR Payroll og LESSOR-Portalen
Oplægsholder: LESSOR/Mette Snekkerup
Få indblik i, hvordan du med et integreret lønsystem til Microsoft Dynamics NAV og LESSOR-Portalen
kan øge effektiviteten og yde bedre service til dine medarbejdere. LESSOR-Portalen er en internetbaseret
medarbejderportal for visionære virksomheder, som vil optimere processer for opdatering af stamdata og
registrering af kørsel, variable løndele, fravær og rejseomkostninger. LESSOR Payroll er et fuldt integreret
lønsystem til Microsoft Dynamics NAV. Det betyder, at logik og genvejstaster er kendt på forhånd fra
de øvrige moduler til Microsoft Dynamics NAV som f.eks. økonomistyring, finanskontoplanen samt
dimensioner. Det betyder også, at data ikke skal oprettes flere gange i de forskellige moduler.
www.lessor.dk

Cybersecurity
Oplægsholder: Deloitte/Morten von Seelen
Den hastige teknologiske udvikling giver danske virksomheder masser af muligheder for at udvikle nye
services og produkter. Digitaliseringen af vores samfund er i fuld gang – og det er de cyberkriminelle også.
I 2012 blev flere virksomheder end nogensinde før udsat for cyberkriminalitet, og de cyberkriminelle bliver
dygtigere og hurtigere til at trænge ind bag virksomhedernes forsvar, der ikke er rustet til at modstå de
stadigt mere komplekse trusler.
www.deloitte.dk

Gå til forsiden

Kl. 14:30 - 15:15
Tilmeld dig her

Webintegration mellem Magento og Dynamics NAV
Oplægsholder: Skanderby & Droppin Studio/Jørgen Greve Nilsen & Morten Munkholm
(Dette seminar afholdes også kl. 10:00 – 10:45)
Sømløs integration mellem Magento og Dynamics NAV i en B2B-forretning – de vigtigste kriterier for en
strømlinet proces i enhver løsning. Bygget på flere års erfaring. Vi ser på vigtigheden af et godt partnerskab
med NAV-leverandøren og forståelsen af forretningslogikken hos kunden.
www.skanderby.dk
www.droppinstudio.dk

Document Capture udvidet
Oplægsholder: Continia & Skanderby/Kim Dalsgaard Christensen & Helene Damsgaard
På dette seminar går vi mere i dybden med de avancerede muligheder i Continia Document Capture. Bl.a,
avanceret variabel kontering med flere skabeloner og søgetekster, faste værdier i skabelonfelter, tilføjelse
af ekstra felter og tilpasning af felter i skabeloner, forregistrering af bilag, Drag N Drop ekstra dokumenter
under godkendelse samt link af PDF-fil til allerede bogført bilag, Split/Merge PDF-filer mv.
www.skanderby.dk
www.continia.dk

Pengestrømsanalyser/Likviditetsstyring
Oplægsholder: NAVspecialist/Palle Arentoft
Hvad er en pengestrømsanalyse? Hvem kan bruge dem? Vi gennemgår opsætningen og laver en
pengestrømskontoplan. Dernæst ser vi på, hvordan man laver faste indtægter og udgifter for derefter at lave
en beregning. Vi slutter af med at få analysen på forsiden af NAV.
www.skanderby.dk

Jet Reports
Oplægsholder: Jet Reports & Skanderby/Peter Brandt & Claus Hager
(Dette seminar afholdes også kl. 15:30 – 16:15)
Jet Reports giver adgang til virksomhedens NAV-data fra Excel, så man kan lave analyser og rapporteringer
skræddersyet specifikke ønsker og behov. Data fra forskellige tabeller kan kombineres, tilpasses og
præsenteres med Excel-funktionalitet på måder, der ikke er muligt at gøre i NAV. Rapporter udvikles en
gang og kan herefter løbende og dynamisk understøtte virksomhedens forretningsprocesser, analyse- og
rapporteringsbehov.
www.skanderby.dk
www.jetreports.com
Gå til forsiden

Integration til fragtløsning
Oplægsholder: Consignor/Casper Damgaard
Med over 300 forskellige transportører repræsenteret er Consignor Nordens mest udbredte platform til
Delivery Management. Integration til platformen giver dig overblik over dine forsendelser med pris, levering,
returdata, opfølgning og meget andet.
www.consignor.dk

Værdiskabende rapportering
Oplægsholder: Deloitte/Brian Christensen
Disruption er i dag et ”buzzword”, som alle virksomhedsledere bør kende. Verden er i konstant udvikling,
og der opstår stadig nye udfordringer men også muligheder for danske virksomheder. For at være forberedt
på fremtiden er det vigtigt for virksomhedsejere og –ledelse at fastholde bevidstheden om virksomhedens
økonomiske og strategiske situation. Ved etablering af en kundevendt økonomiafdeling, der leverer
værdiskabende rapportering, skabes det bedste fundament for at navigere i fremtiden.
www.deloitte.dk

Gå til forsiden

Kl. 15:30 - 16:15
Tilmeld dig her

Tidsregistrering og projektstyring – et kig ind i fremtiden
Oplægsholder: Kala/Martin Mindorf
Med udgangspunkt i en konkret case fra en kunde med mere end 100 medarbejdere, der bruger Kala og
NAV sammen, giver Martin Mindorf fra Kala et oplæg om, hvordan tidsregistrering og projektstyring
gøres nemmere med Kala’s app. Herunder et kig på, hvordan Kala lynhurtigt er blevet en succes hos
medarbejderne, fordi det sparer dem for tid og besvær, hvordan Kala har forbedret kommunikationen
internt, og hvordan Kala er med til at skabe en bedre forretning. Til sidst et perspektiv på fremtiden,
herunder hvordan data relateret til projektstyring kan anvendes på nye måder.
www.kala.dk

E-handelslogistik
Oplægsholder: Pakkelabels.dk/Hung Ho
Bruger din virksomhed for meget tid på klargøring og håndtering af forsendelser? Har I høje omkostninger
til fragtsystemer og integrationer?
Pakkelabels.dk er en moderne fragtløsning til din virksomhed, hvor du kan samle alle dine transportører i en
løsning og håndtere din fragt nemt, billigt og effektivt.
Med Pakkelabels.dk kan du automatisere udskrivning af pakkelabels og let få overblik over alle dine
forsendelser på tværs af transportører. Lær, hvor nemt du kan integrere Pakkelabels.dk til din webshop og
Microsoft Dynamics NAV og blive mere effektiv i din hverdag.
www.pakkelabels.dk

Microsoft Power BI
Oplægsholder: NAVspecialist/Palle Arentoft
Hvad er Power BI? Vi viser, hvordan man laver opsætningen i NAV og ser på den Content Pack,
Microsoft har lavet til Power Bi Web. Vi tager den Query frem, vi lavede i et tidligere indlæg, og tilføjer
den til Microsofts. Vi tager også et hurtigt kig på Power Bi Desktop-udgaven og taler om, hvornår det er
hensigtsmæssigt at bruge den ene frem for den anden.
www.skanderby.dk

Gå til forsiden

Jet Reports
Oplægsholder: Jet Reports & Skanderby/Peter Brandt & Claus Hager
(Dette seminar afholdes også kl. 14:30 – 15:15)
Jet Reports giver adgang til virksomhedens NAV-data fra Excel, så man kan lave analyser og rapporteringer
skræddersyet specifikke ønsker og behov. Data fra forskellige tabeller kan kombineres, tilpasses og
præsenteres med Excel-funktionalitet på måder, der ikke er muligt at gøre i NAV. Rapporter udvikles en
gang og kan herefter løbende og dynamisk understøtte virksomhedens forretningsprocesser, analyse- og
rapporteringsbehov.
www.skanderby.dk
www.jetreports.com

All-In-One webplatform
Oplægsholder: Dynamicweb/Tonny Chr. Greiner
Sidder du med en eller flere af disse udfordringer:
• Kompleks vare- og/eller variantstruktur, der er svær at forhandle på nettet?
• Flere systemer til håndtering af hjemmeside, webshop, mailkampagner og sociale medier?
• Har du brug for en klar plan for implementering og udvikling af din webshopløsning?
• Kører du shop på flere sprog/med flere brands/over forskellige kategorier, og har du mange systemer til
vedligeholdelse af varer og priser?
• Har du flere sandheder, når det kommer til lagerstand og priser?
Så deltag på seminaret og opdag, hvad Dynamicsweb Software kan tilbyde dig.
www.dynamicweb.dk

Office 365
Oplægsholder: Microsoft/Kristoffer Rosenmeier
(Dette seminar afholdes også kl. 10:00 – 10:45)
Office 365 til virksomheder giver bedre brugerfunktionalitet og bedre muligheder for at samarbejde og dele
viden samt en moderne brugergrænseflade, der virker optimalt på tværs af alle platforme og enheder. Nu er
der også mulighed for direkte integration med Dynamics NAV. Hør mere på dette seminar.
www.office.microsoft.com/da-dk/

Gå til forsiden

Tilmelding
Du kan tilmelde dig én eller begge dage, alt efter hvad der har din interesse og passer i
dit program.
Tilmeldingen foregår på Skanderbys hjemmeside.
Tilmeld dig d. 17. maj 2017 her
Tilmeld dig d. 18. maj 2017 her

Ekstra tilbud:
Kommer du langvejs fra eller ønsker du at deltage begge dage
er der mulighed for overnatning på Aarhus Hostel.
Book et værelse her
Skanderby tilbyder aftensmad med en 3-retters menu onsdag d. 17. maj 2017.
Pris 495,Prisen er for menu og øl/vand/vin ad libitum. Prisen er eks. moms.
Tilmeld dig middagen her

Gå til forsiden

