
FACT SHEET 

AXTENSION TIL MICROSOFT 

DYNAMICS AX 

AXtension® Enterprise Content 

Management (ECM) er et add-on til 

Microsoft Dynamics AX, som giver dig 

mulighed for dokumentstyring ved 

hjælp af fordelene fra både SharePoint 

og Dynamics AX. 

 

 

”Det virker næsten som 

om, at AXtension® er 

udviklet specielt til mig. 

Jeg havde ikke 

forestillet mig, at jeg 

ville kunne arbejde med 

SharePoint og Microsoft  

Dynamics AX som én 

løsning”. 
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AXtension –  
Én version for alle 

ængden af strukturerede, ustrukturerede, digitale 

og analoge informationer stiger hurtig. En myriade 

af alle slags forretningsmæssige oplysninger, hvad 

enten de er vigtige eller ikke vigtige, fortrolige eller offentlige, 

er tilgængelige i mange dokumentformater. Det kan være i 

form af tegninger, manualer, billeder, tilbud, Gantt-diagram-

mer, Office-dokumenter, notater, memoer, rapporter og e-

mails. 

 

HVORFOR AXTENSION® ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT? 

Alle disse data anvendes i hele virksomheden, og den omfattende 

mangfoldighed af dokumenter gør, at effektiv dokumentstyring er en 

særdeles kompleks udfordring.  

 

Dokumentstyringen i standard Dynamics AX 2009 og Dynamics AX 2012 er 

i mange situationer ikke i stand til at håndtere denne udfordring på en 

hensigtsmæssig måde. Derfor anbefaler vi vores Dynamics AX-kunder ECM 

til at bygge bro mellem denne ustrukturerede samling af dokumenter og det 

strukturerede miljø, der stilles til rådighed i Dynamics AX. 

HVAD ER AXTENSION® ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT? 

AXtension® Enterprise Content Management: 

 

 Er et tilkøb til Dynamics AX 2009 eller Dynamics AX 2012, der erstatter 

standard dokumenthåndtering i Dynamics AX med ECM-

dokumenthåndtering. ECM fungerer derfor alle de steder i Dynamics 

AX, hvor man kan vedhæfte dokumenter. 

 Udgør et fleksibelt link mellem strukturerede og ustrukturerede data og 

kan tilknyttes flere Dynamics AX records. For eksempel kan den samme 

tegning åbnes fra produkttabeller, en BOM-linje, produktionsordren og 

salgslinjen uden, at der ligger kopier spredt rundt flere steder. 

 Har funktioner til nemmere at overskue alle relaterede dokumenter uden 

at skulle navigere rundt i Dynamics AX for at få overblikket og finde 

dokumenterne. 

 Eliminerer behovet for at sende tegninger pr. e-mail eller i papirform. Du 

sender ganske enkelt et link til din partner eller kollega, og de kan 

derefter downloade og se den seneste version af produktinformationen. 

 Giver en række specifikke PDM-funktioner, som fx produkt-

kategorisering, en godkendelsesprocedure og mulighed for preview. 
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OM CGI  

CGI har 71.000 medarbejdere på 400 

kontorer i 40 lande. Vi hjælper vores 

kunder til succes ved at bringe globale 

løsninger og kompetencer til deres 

lokale dørtrin.  

 

Samtidig har vi en disciplineret tilgang 

til leverancer, som gør os markeds-

ledende inden for it-projekter til tiden og 

inden for budget. Vores forretnings-

rådgivning, systemintegration og 

outsourcing services har en høj kvalitet, 

og ved hjælp af nye teknologier og 

strategier maksimerer vi vores kunders 

investeringer og bundlinje. Det afspejler 

sig i deres tilfredshed.  

 

I de seneste 10 år har kundetilfreds-

heden i gennemsnit været over 9 på en 

skala fra 1 til 10.  
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CGI 

Lautrupvang 10 

2791 Ballerup 

Tlf.: 44 78 40 00 

Fax: 44 78 40 01 

 

For yderligere information om CGI,  

se www.cgi.dk. 

HVILKE FORDELE FÅR DU? 

Enterprise Content Management giver følgende fordele: 

 Styrken ved SharePoint er integreret i Dynamics AX. 

 Optimal funktionalitet til dokumentstyring nu også til Dynamics AX 

dokumenter. 

 Konfigurerbare dokumentstudier til varer, produkter, projekter, kunder, 

sager, mm.  

 Stærke dokumentfunktioner integreret med Dynamics AX workflow.  

 Mulighed for at se preview af filer, herunder CAD tegninger, med ECM 

File Viewer. 

 Udvidet samarbejde via portalfunktioner med eksterne 

samarbejdspartnere.  

 Udvidet søgefunktionalitet i dokumenterne.  

 Understøttelse af flere regnskaber med fx opsætning/konfiguration på 

globalt niveau og support af virtuelle virksomheder. 

 

YDERLIGERE INFORMATION 

Læs mere om på Enterprise Content Management på www.axtension.com. 

 

Kontakt os for at få mere at vide om AXtension eller vores øvrige Dynamics 

AX løsninger på: 

 

T: 44 78 40 00 

E: cgi.dk@cgi.com 

 


