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Varemodtagelse i Microsoft Dynamics AX 2012
Få et dybdegående kendskab til de daglige arbejdsgange og funktionerne i varemodtagelse i Microsoft Dynamics AX
2012, samt et overblik over den bagvedliggende opsætning.

Deltagerprofil
Kurset henvender sig til alle, der allerede har et godt kendskab til AX 2012 og har behov for at opnå et kendskab til
funktionerne i og opsætningen af varemodtagelse i AX 2012. Typiske deltagere er medarbejdere i varemodtagelsen,
superbrugere, controllere, systemadministratorer og konsulenter.
Det er en forudsætning at have deltaget i kurset Introduktion til Microsoft Dynamics AX 2012 , eller på anden måde have
erhvervet tilsvarende kundskaber. Deltagerne kan desuden med fordel have deltaget i kurserne Vareoprettelse,
Salgsordrer og Indkøbsordrer. Generel viden om processerne i varemodtagelse er også en fordel.

Indhold
Introduktion
Et eksempel på en arbejdsgang i AX 2012; indkøbsordre -> varemodtagelse -> fakturaopdatering
Oprettelse af lagersteder (overblik)
Modtag varer og services
Håndtering af returnering til leverandør
Quality Management – opsætning og eksekvering at test og karantæne
Integration til andre moduler
Parameteropsætning
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Avancerede funktioner og hjælpeværktøjer (kun overblik)
Forespørgsler og rapporter

Materiale
Vi anvender kursusmateriale fra AXcademy og supplerer med relevant materiale fra Microsoft. Kursusmaterialet vil være
på engelsk.

Undervisere
Vores undervisere har specialiseret sig i undervisning i Microsoft Dynamics. Ud over at undervise i IT har underviserne
blandt andet deltaget i en række projekter i små som store virksomheder og gennem årene skrevet bøger og udviklet
mange kursusmaterialer til Microsoft ERP.
Underviserne har i gennemsnit mere end 15 års praktisk erfaring med projekter og undervisning indenfor Microsoft
Dynamics 365 for Finance and Operations / AX / Axapta i en lang række større danske og internationale virksomheder.
Undervisningen vil være på enten engelsk eller dansk. Ønsker du at vide, hvilket sprog der undervises i på en specifik
afholdelse, er du velkommen til at kontakte vores kursusadministration.

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Jette Ravn Merkel
+45 72202695
jetm@teknologisk.dk
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