MICROSOFT® BUSINESS SOLUTIONS–NAVISION®
MEDEWERKERS PORTAL

Een rendabele manier om een webinterface te
implementeren

Geef uw medewerkers eenvoudig toegang tot de
essentiële bedrijfsgegevens die zij nodig hebben

Eenvoudig te installeren en gebruiken

Belangrijkste voordelen:
Eenvoudig te installeren webinterface
Minder trainingstijd en -kosten
Hogere productiviteit van medewerkers

Via de Medewerkersportal van Microsoft Navision
kunnen medewerkers gemakkelijker met essentiële
bedrijfsgegevens werken op het intranet van uw
bedrijf. Medewerkers krijgen via SharePoint, de
intranetstandaard van Microsoft, vanuit Microsoft
Navision 4.0 rechtstreeks toegang tot real-time
bedrijfsgegevens.
Via de webinterface van de Medewerkersportal van
Microsoft Navision kunnen uw medewerkers:
•

Snel bijgewerkte real-time bedrijfsgegevens
ophalen, zoals facturen, klantgegevens en
rapporten

•

Gegevens wijzigen die vervolgens onmiddellijk
worden bijgewerkt in uw bedrijfssysteem

•

Toegang krijgen tot bedrijfsgerelateerde
Microsoft Office-documenten en deze delen
met anderen

De structuur is bijzonder intuïtief en vereist een
minimum aan programmering. De Medewerkersportal
wordt geleverd met gebruiksklare Microsoft .NETwebonderdelen en is heel gemakkelijk te configureren
op de Microsoft Navision 4.0-back-end.
Minder trainingstijd en -kosten
Als uw medewerkers met een Microsoft-programma
hebben gewerkt of op internet hebben gesurft, hebben
ze alle ervaring die nodig is om met het systeem aan de
slag te gaan.
Net als alle oplossingen van Microsoft Navision is
Microsoft Medewerkers Portal ontwikkeld met het oog
op de gebruiker, zodat de portal zowel intuïtief als
eenvoudig te gebruiken is. U bespaart op
trainingskosten en uw medewerkers kunnen
onmiddellijk aan het werk gaan. Er zijn geen extra
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investeringen voor SharePoint vereist. Microsoft
SharePoint Services is opgenomen in Microsoft
Windows Server 2003.
Vergroot de productiviteit van medewerkers
Met de Medewerkersportal van Microsoft Navision
besparen medewerkers tijd doordat ze direct toegang
krijgen tot de gegevens die ze nodig hebben voor hun
werk.
Uw medewerkers kunnen de benodigde gegevens nu
verkrijgen zonder tussenkomst van standaard clientgebruikers van Microsoft Navision. Iedereen in uw
intranet kan toegang krijgen via Microsoft SharePoint.
Verkopers krijgen toegang tot rekeningen van klanten
en de verkoophistorie, en kunnen orders invoeren.
Inkopers kunnen de beschikbare voorraad opzoeken en
productieontwerpers kunnen stuklijsten opzoeken.

Over Microsoft Business Solutions
Microsoft Business Solutions, een bedrijfsgroep van
Microsoft, biedt een breed scala aan geïntegreerde endto-end bedrijfstoepassingen en diensten waarmee
kleine, middelgrote en grote bedrijven hun relaties met
klanten, medewerkers, partners en leveranciers kunnen
verbeteren. Met de toepassingen van Microsoft
Business Solutions kunt u strategische
bedrijfsprocessen optimaliseren, van financieel
management, analyse, Human Resource Management,
projectmanagement, Customer Relationship
Management, buitendienstmanagement, Supply Chain
Management, e-commerce en productie tot
detailhandelsmanagement. De toepassingen zijn
bedoeld om inzicht te verschaffen en bedrijven in staat
te stellen zakelijk succes te behalen. Meer informatie
over Microsoft Business Solutions vindt u op
www.microsoft.com/BusinessSolutions en
www.microsoft.nl/BusinessSolutions.

Zonder dat ze een nieuw systeem hoeven te leren,
krijgen zij toegang tot:
•

Analytische rapporten

•

Real-time geïntegreerde gegevens

•

Verkoop- en servicehulpmiddelen

U kunt een intranet voor het hele bedrijf maken waarbij
u beslist tot welke gegevens in het systeem uw
medewerkers toegang krijgen. Hierdoor kunnen uw
medewerkers zich richten op relevante gegevens en
hoeven ze geen tijd te verspillen aan het leren van nietrelevante functionaliteit.
U kunt zelfs werkgroepintranetten maken waarin
gegevens worden gefilterd volgens specifieke
interesses, bijvoorbeeld een portal voor de introductie
van een nieuw product.
Voor meer informatie
Neem voor meer informatie over Microsoft Business
Solutions–Navision User Portal contact op met een
Microsoft Certified Business Solutions-partner en/of
bezoek www.microsoft.com/BusinessSolutions of
www.microsoft.nl/Businessolutions.
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Gegevensblad

Belangrijkste functies

Overzicht

Beschrijving

WINDOWS SHAREPOINT
SERVICES

De standaard van Microsoft voor het delen van gegevens via een intranet
Helpt teams gegevens te delen en samen te werken aan documenten, en verzamelt de kennis
van teams via
internet of uw bedrijfsnetwerk
Kan worden gebruikt voor duizenden sites binnen een organisatie
Gecodeerde communicatie en eenvoudig te beheren met gedetailleerde beveiligingsopties
Opgenomen in Microsoft Windows 2003 en Microsoft SharePoint
Portal Server 2003

GEBRUIKSKLARE MICROSOFT
.NET-WEBONDERDELEN

Het webonderdeel Lijst: ideaal voor het weergeven van lijsten met klanten, leveranciers of
orders
Het webonderdeel Kaart: kan worden geconfigureerd voor een gedetailleerde weergave van
gegevens, bijvoorbeeld
klantenkaarten
Het webonderdeel Kop/regel: bijvoorbeeld voor het weergeven van orders

MEERDERE TALEN MOGELIJK

Gegevens kunnen beschikbaar worden gemaakt in verschillende talen, afhankelijk van de
behoeften van gebruikers

BEVEILIGDE WEBTOEGANG

TOEGANGSCONTROLE OP BASIS
VAN GEBRUIKERS EN GROEPEN

Medewerkers kunnen rechtstreeks op uw intranet werken met gegevens uit Microsoft Navision,
zonder dat ze een training hoeven te volgen of als gebruiker moeten worden ingesteld in de
bedrijfssoftware
De communicatie wordt gecodeerd om uw gegevens te beveiligen
Inhoud en toegang zijn te beheren per gebruiker of groep
Instellingen en standaardeigenschappen kunnen worden aangepast aan persoonlijke
voorkeuren

Systeemvereisten
ALS U OVER ALLE FUNCTIES IN
DIT INFORMATIEBLAD WILT
BESCHIKKEN, HEBT U DE
VOLGENDE MODULES EN
TECHNOLOGIEËN NODIG:

Serveromgeving:
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows SharePoint Services SP1
Microsoft .NET Framework 1.1
Microsoft J# Redistributable Package 1.1 (invoegtoepassing)
Microsoft Message Queue
Microsoft Navision 4.0 SP1 Database Server of SQL -optie
Microsoft Navision 4.0 SP1 Application Server
Client:
Microsoft Navision 4.0 SP1 Client (voor het maken van de schermen en lijsten)
Webclient:
Een van de volgende browsers:
• Microsoft Internet Explorer 5.01 met Service Pack 2
• Internet Explorer 5.5 met Service Pack 2
• Internet Explorer 6
• Netscape Navigator 6.2 of hoger
• Mozilla 1.4 of hoger
XX.XX.2003

De informatie in dit document weerspiegelt de huidige visie van Microsoft Corporation op de besproken zaken vanaf de datum van publicatie. Omdat Microsoft
moet reageren op de veranderende marktvoorwaarden, moet dit document niet worden beschouwd als een toezegging van de kant van Microsoft en kan
Microsoft de nauwkeurigheid van informatie die na de publicatiedatum beschikbaar komt, niet garanderen.
Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. MICROSOFT GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET, IMPLICIET NOCH STATUTAIR, BETREFFENDE DE
INFORMATIE IN DIT DOCUMENT.
De gebruiker draagt de verantwoordelijkheid voor het naleven van alle toepasselijke auteursrechten. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912
gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke
andere wijze dan ook en evenmin in een gegevensopzoeksysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft Corporation.
Microsoft is mogelijk in het bezit van octrooien, aanvragen voor octrooien, merken, auteursrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot
materiaal in dit document. De aanschaffing van dit document geeft u geen licentie ten aanzien van deze octrooien, merken, auteursrechten of andere
intellectuele-eigendomsrechten, tenzij expliciet vermeld in een schriftelijke gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft.
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Overzicht

© 2005 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Microsoft, Outlook, Windows en Navision zijn merken of gedeponeerde merken van
Microsoft Corporation of Microsoft Business Solutions ApS of hun filialen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Microsoft Business Solutions
ApS is een dochteronderneming van Microsoft Corporation. Alle overige merken zijn eigendom van de respectieve eigenaren van deze merken en
worden als zodanig erkend.
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