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Vertikalorienterte 

arbeidsområder

Endringer fører til store forandringer 

i oversikten og brukeropplevelsen. 

Viktig i forhold til tilgjengelighet og 

helhetlig brukeropplevelse.



Near Zero 

Downtime

Oppgraderinger av OS og infrastruktur 

skjer nå uten avbrudd. Dette vil også 

bli mulig for 

applikasjonsoppdateringer fra og med 

2022.

Eneste brukere vil merke er beskjeden:

“Something went wrong. But we were 

able to recover your session.“



Finance



Leverandørfaktura 

OCR HUB

Investeringene på Vendor Invoice 

Automation har i de to siste release vært 

implementert for å forberede oss for en 

ende-til-endeprosess i løsningen. I Juli 2022 

kommer fakturascannings-hubben i public 
preview.

Her kan man overvåke inngående faktura 

prosessen og forbedre kvaliteten på 

avlesningene med en enkel interaksjon med 
dokumentene.



Abonnements-

fakturering

Fullverdig abonnementsfakturering 

basert på Binary Streams IP kommer 

til løsningen.

Løsningen vil støtte avanserte 

abonnementsløsninger og ha bred 

funksjonalitet for ulike behov innen 

regnskapsføring og oppfølging av 

kunder.



Globalization studio

Vi flytter globaliseringsprosessen ut i 

en funksjon som skal være utvidbar 

med lavkode og enklere å 

administrere uten å gjøre endringer 

til kjerneløsnigen.



Finance reporting 

Hub

Generell finansiell rapportering på 

tvers av GL/AP/AR/FA etc. med 

mulighet for integrasjon til andre 

løsninger. Spisset mot 

prosessoptimalisering for 

sluttbrukere.



Supply Chain Management



Inventory Visability

Støtte for WHS funksjonalitet, 

tildeling av beholdning og ATP 

funksjonalitet.



Farlig gods

Oppgraderinger til funksjonalitet for 

å spore og rapportere på farlig gods 

for transport. 

Støtte for detaljert deklarering, CMR 

og VMG rapporter, i tillegg til 

oppdatering av Load og Shipment 

skjermbilder til å ha mer detaljer om 

dette. 



Landed cost

Entiteter laget for det formål å drive 

integrasjon til tredjeparts 

transportører for oppdatering av 

hendelser og automatisere 

oppdatering av status.



Planning 

Optimization

Underleverandører, felles 

kalendervedlikehold, optimalisere 

beholdning, utløpsdato, begrenset 

ressurskapasitet, MTO støtte, CTP og 

DD-MRP



Intelligent Order 

Management

• Forbedret innsikt og debugging

• Sanntidskommunikasjon med 

ehandelsløsninger, 

• ML basert optimaliseringsforslag

• Inv. visability add-in forbedringer

• Forbedret innsikt på forsendelser

• Utvidelse av økosystemet.



Supply Chain 

Insights

• Forbedring av Supply Chain 

Management opplevelsen

• Smart saksbehandling

• AI baserte undersøkelser

• Sansynlighetsmodellering av ulike 

scenario



Project Operations



Project Operations

• Moderne godkjenning

• Per-diem støtte for reiseregning

• API for ekstern planlegging

• Revisjonstyrt tilbud



Human resources



Microsoft Viva

Viva Insights | Give employees, managers and leaders data-driven insights 

that help everyone work smarter and thrive.

Viva Topics | Organize content and expertise across systems and teams 
to deliver just-in-time knowledge in the apps people use every day

Viva Learning | Discover, share, and engage in learning 
to grow personally and professionally

Viva Connections | Shape culture, foster connections, and modernize 
the employee experience

Empower people and teams to be their best

Microsoft Viva Learning

Make learning a natural 

part of your day.

Microsoft Viva Connections

Stay engaged and 

informed.

Microsoft Viva Insights

Balance productivity 

and wellbeing.

Microsoft Viva Topics

Connect to knowledge 

and experts.



Viva Goals

Create clarity and stay 
aligned at scale

Define success by creating OKRs from scratch 

or with built-in templates.

Align at all levels of the organization with OKR 

approval workflows and Organizational, Team, 

and Individual goal pages, and Chart View.

Connect work to outcomes with Projects and 

Tasks aligned to OKRs.
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Viva Goals

Focus teams on impact, not 
output

Focus discussions, provide context and 

simplify reporting with custom dashboards 

and OKRs that dynamically update.

Share progress and insights across your 

organization with sharable links to dashboards.

Stay focused on work that moves the needle, 

with Individual, Team and Organizational goal 

pages.



Commerce



Commerce

• Chat i Commerce og Omnikanal

• Direct POS bongskriver

• Store Commerce App

• Støtte for lager i prisavtaler i 

prismotor for Commerce

• Paypal check-out

• Asynkron kundevedlikehold i POS 

og ehandel



Connected spaces


