INTOGRATE AX - Developer
Ubegrænsede muligheder for integration mellem Dynamics AX og Lotus Notes


Generelt
Dynamics AX har markeret sig som et af de førende systemer til håndtering
af strukturerede data indenfor virksomhedernes administrative rutiner.
På tilsvarende vis, er Lotus Notes det førende system til håndtering af virksomhedernes mere
ustrukturerede data, f.eks. til workflow, vidensdeling, dokumenthåndtering, mail- og
kalenderfunktioner m.v.
Ved at integrere Dynamics AX med Lotus Notes kan det samlede udbytte af disse systemer
øges yderligere.

Produkt information
INTOGRATE AX – Developer er en del af INTOGRATE produkt serien, som integrerer ERPsystemer med Lotus Notes.
Filosofien i INTOGRATE er, at data altid kun skal vedligeholdes ét sted. Og med INTOGRATE er
der mulighed for, at disse data kan deles med f.eks. Dynamics AX eller Lotus Notes.
INTOGRATE AX - Developer er en udvidelse til Dynamics AX og er et robust og solidt værktøj til
alle typer af integrationer fra Dynamics AX til Lotus Notes.
Produktet er relevant i alle tilfælde hvor f.eks. en database i Dynamics AX indeholder data,
som kunne være relevante i Lotus Notes applikationer eller som ønskes
opdateret/vedligeholdt fra Lotus Notes. Ligeledes vil produktet kunne bruges i alle de tilfælde
hvor data i Lotus Notes ønskes integreret til Dynamics AX.
INTOGRATE AX - Developer er nemt at inkludere i alle elementer i Dynamics AX og
integrationen til Lotus Notes kan således indbygges i alle typer af forretnings-processer,
opdateringskørsler, manuelle rutiner til vedligeholdelse m.v. Fælles for mulighederne er, at
data kun vedligeholdes ét sted samtidig med at brugere får adgang til data i det system,
hvor det er mest relevant.
Produktet er en integreret del af Dynamics AX og kræver derfor ingen kompetencer indenfor
Lotus Notes-udvikling.
INTOGRATE AX – Developer er en udvidelse af Dynamics AX applikationens udviklingsmiljø
med programmeringsmuligheder til Lotus Notes.
INTOGRATE AX - Developer er nemt og enkelt at installere og kræver ingen løbende
vedligeholdelse. Produktet kan uden problemer installeres sammen med Dynamics AX AOS,
Citrix, Remote desktop m.v.
INTOGRATE AX – Developer benyttes i situationer, hvor integrationsbehovene mellem
Dynamics AX og Lotus Notes strækker sig ud over blot Mail- og kalenderintegration.

Eksempler på anvendelsesområder:
Da INTOGRATE AX – Developer er et meget alsidigt og kraftfuldt værktøj, kan produktet benyttes til
en lang række integrationsområder mellem Dynamics AX og Lotus Notes.
Typiske integrationsområder omfatter bl.a.:

 Synkronisering af stamdata fra AX til diverse Lotus Notes databaser, f.eks. debitor-data.
 Integration med Lotus Domino servere og dermed med Internet og Intranet
 Situationer, hvor data fra Dynamics AX skal replikeres til andre lokationer og lande, hvor
Lotus Notes kan benyttes som ”transportør”.

 Udveksling af data til og fra andre systemer via Lotus Notes
 Udvidelse af Dynamics AX med workflow faciliteter, f.eks. godkendelses- og alarmfunktioner

Nedenstående lister er eksempler på mere specifikke integrationsmuligheder:

Økonomi





Konteringsvejledninger
Saldi pr. dimension
Replikering af nøgletal
Anlægsaktiver

Debitor
 Omsætningsdata f.eks. pr. vare,
kunde, periode m.v.
 Omsætningsdata og saldi til Lotus
Notes CRM systemer
 Kontaktpersoner
 Internet e-handel
 Intern ordre-effektuering via Lotus
Notes klienter
 Kontrakter og kundeaftaler

Kreditor
 Omsætningsdata og saldi til Lotus
Notes CRM systemer
 Kontaktpersoner
 Registrering af indskannede
indkøbsfakturaer
 Fakturagodkendelse Lotus Notes
baseret indkøbsindsamling

Lager
Lotus Notes kataloger med f.eks. priser
Produktbrochurer og beskrivelser
Instrukser
Replikerede lagerlister med
beholdninger
 Stykliste-hierarki
 Internet katalog





Yderligere information:
Intoint ApS
Hvedevangen 13
3400 Hillerød

Produktion





Instrukser
Replikering af produktionsstatus
Integration med kalender og opgaver
Workflow

Shop Floor Control
 Indlæsning af registreringer via Lotus
Notes

Personale
 Integration med Intranet
 Navne- og adressebog

Projekt
 Lotus Notes-baserede stamdata
(replikering og mobil)
 Tidsregistering via Lotus Notes eller
browser klienter
 Aktiviteter pr. kunde til CRM system
 Instrukser
 Tilbud/Ordrer

Basis
 Integration med Intranet og Navneog adressebog
 Uddannelse, karriere, udvidet HRM
 Dokument-styring – begge veje
 ”Drag-and-drop” af dokumenter
 Opslag/åbning i/af AX fra Lotus Notes
 Integration med Lotus
SameTime/Workplace
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