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Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Ön İzlemesi
Teknolojinin birbirimizle iletişim, bağlantı ve etkileşim kurma sosyal dokusunu
tamamen değiştirdiği bu müşteri döneminde işletmelerin uzun süreli ilişkiler
kurulmasını sağlayacak deneyimler sunmak amacıyla müşteri deneyimleri
hakkında bilgi sahibi olması kritik öneme sahiptir. Günümüzün dijital bağlantılı
dünyasında çalışmak işletmeleri o kadar fazla şekilde etkilemektedir ki müşteri
tercihlerine hızlı bir şekilde uyum sağlamak büyük önem kazanmıştır.
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 bulut hizmetlerinden faydalanarak, müşteri
beklentilerini aşan esnek operasyonları mümkün kılarak ve müşterilere web,
sosyal uygulamalar, uygulamalar ve mobil platformlarda kendi şartlarını
uygulamalarına yardımcı olarak kuruluşlar için yüksek bir müşteri odaklılık
sağlamaktadır. İşletmelerin belirli senaryolara ve mobil cihazlara yönelik,
Microsoft Dynamics AX ile işyerinde ve hareket halinde kolay ve hızlı bağlantı
kuran modern uygulamalar geliştirmelerini ve dağıtımını yapabilmelerini sağlayan
yeni bir uçtan uca uygulama ve hizmet çerçevesi sunulmaktadır.
Amacınız muhteşem deneyimler sağlamaksa Microsoft
Dynamics AX 2012 R3 size uygun çözümdür.
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Depo Yönetimi
Yeni Depo Yönetimi modülünün yardımıyla
kuruluşlar müşterileri için esneklik ve
seçenek sağlar. Depo süreçlerinin
otomasyonu operasyon maliyetlerinin
düşünülmesine, böylece müşteriler için de
daha düşük fiyatlar verilmesine yardımcı
olur.
Özellikler arasındakiler: kolayca
yapılandırılabilir taşıma ve alma iş akışları,
gelişmiş döngü sayımı ve lokasyon ikmal
olanakları, toplu alma desteği, depo el
cihazı desteği ve toplu ve toplu olmayan
öğeler için farklı alma stratejileri desteği.

Depo yöneticileri depoda taşıma, kalite
kontrolü ve alma operasyonları ile ilgili bilgi
edinir ve operasyonları etkin bir şekilde
kontrol edebilir ve yönetebilir. Esnek bir depo
iş akışı motoru ile depo yöneticileri, her türlü
değişen iş talebini hızlı bir şekilde
karşılayabilecektir.

Ayrıca standart olarak sağlanan el cihazı
özelliği, depo çalışanları için alma ve taşıma
süreçlerinde tarama hassaslığı ve daha
yüksek performans sağlar.

Müşterileriniz için hızlı gelen ve giden öğe süreçleriyle seçenekler ve esneklik
sağlayın:
•
Toplu alma da dahil olmak üzere gelişmiş bilgi stratejileriyle müşteri
taleplerini karşılayın.
•
Gelen ürünleri gelişmiş taşıma stratejileriyle etkin bir şekilde taşıyın.
•
Taşıma ve alma faaliyetleri için kodlama yapmadan basit iş akışları
konfigüre ederek esnekliği artırın.
•
Özel iş akışını belirlemek için filtre olanaklarını kullanın.
•
Depo çalışanları için sistem tabanlı veya kullanıcı tarafından
yönlendirilen malzeme taşıma talimatları sağlayın (görev dağıtma).
•
Süreç dalgaları: otomatik, manuel, toplu iş zamanı planlı, filtreleme ve
gruplama ve konteyner hesaplamaları ambalajlama.
•
Çapraz yerleştirme ve tekrar ambalajlama desteği.
•
Alma işleminde seri numarası kaydı ve alma stratejileri ve taşımada son
tarihe göre toplu iş numarası desteğiyle ürünlerin takibini ve izlenmesini
iyileştirin.
•
Otomatik hacim ve ağırlık hesaplamaları da dahil olmak üzere
konteynerle sevkiyatla nakliye yüklerini optimize edin.
•
Depo iş akışını kullanarak satış emri iadelerini yönetin.

Stok maliyetlerini azaltın ve gelişmiş stok tahsisi ile devir hızını iyileştirin:
•
Alma, min/maks ve nakliye tabanlı ikmalle stokları ikmal edin.
•
Depo yerleşimini ve bölgeleri organize etmek için esnek lokasyon
yönergeleri kullanın.
•
Lisans plakaları da dahil stok boyutları ile ilgili gerçek zamanlı
görülürlük ile müşteri hizmetleri seviyenizi iyileştirin.
•
Alma için eşik döngü sayımı, döngü sayımı planları, elde sıfır stok
döngü sayımı ve filtreleme ile geçici döngü sayımı da dahil çoklu döngü
sayımı stratejileri ile stok muhasebesi yapın.
•
Taşıma sınırı hesaplamaları ve lokasyon tahsisleri için depo
lokasyonları gelişmiş varlık kontrolü, karışık öğeleri kontrolü, karışık
toplu iş numaraları, karışık stok durumları, eşikler, gelişmiş hacim veya
miktar tabanlı çok birimli ayarlar.
•
Karantina ve stok durumu gelişmiş kontrolü dahil stok ayırma.

Radyo Frekansı (RF) desteği ile malzeme yönetimi kalitesini artırın:
•
Tarayıcı tabanlı mobil el RF cihazları ile depoda malzeme yönetimini
destekleyin.
•
Her bir kullanıcı veya kullanıcı grubu için yeni menü oluşturma,
yerleşim ve renk değiştirme ve hata kaydı ve işlemleri dahil olmak
üzere Microsoft Dynamics AX içinde mobil el cihazı menüleri oluşturun.
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Üretim organizasyonlarında depo operasyonu kullanın:
•
Hammadde alma ve tamamlanma raporu desteği.
Ek olanaklar:
•
Engelleme, zarar verici (olmayan) test desteği ve iş akışı
entegrasyonuyla kaliteyi yönetin.
•
Tam seri ve toplu iş sayısı desteği dahil gelişmiş rezervasyon
hiyerarşisi.
•
Müşterilere Gelişmiş Sevkiyat Bildirimleri gönderin ve randevu
programlama ile antrepoları yönetin.
•
Çalışma faaliyeti ve performansı dahil çalışma yönetimi için raporları
kullanın.
•
Etiket oluşturma desteği dahil belge yazdırın (ZPL kodu kullanan zebra
yazıcılar).

Nakliye Yönetimi
Nakliye Yönetimi global kurumsal nakliye
planlama ve yürütme olanakları
sağlamaktadır.
Değişen ve büyüyen iş taleplerini esnek bir
şekilde destekleyen Nakliye Yönetimi
Sistemi (TMS) üretim, dağıtım ve
perakende şirketleri için faydalı olacaktır.
TMS müşterilerine doğru tüketici
deneyimini doğru fiyatla sunmalarında ve
müşteri beklentilerini karşılamalarında
yardımcı olur.
İş ve BT kullanıcıları kullanıcı tarafından
yapılandırılabilir puanlama yapısı ile
görülürlük ve kontrol elde eder.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kolayca yapılandırılmış ayarlar.
Sezgisel nakliye planlama:
Gelen/giden sevkiyatlar.
Çoklu sevkiyat yükleri.
Sevkiyat konsolidasyonu.
Yük oluşturma.
Randevuları planlayın ve yönetin:
Sürücü giriş/çıkış geçmişi.
Sürücü kaydı yönetimi.
Mağaza puanları şunları temel alır:
Müşteri kısıtlamaları.
Yakıt ücretleri.
Giriş ücretleri.
Çoklu mod ve çoklu segment planlama ve yürütme.
Rota Yönetimi.
Otomatik ve manuel yük mutabakatı.

Talep Tahmini
Talep Tahmini kuruluşun Microsoft SQL
Server tahmin algoritması ile geçmiş verileri
kullanarak talep tahmini yapmasını, sık
kullanılan Microsoft Excel ortamında tahmin
edilen talebi düzenlemesini ve değerleri
Microsoft Dynamics AX tahmin modellerine
aktarmasını mümkün kılan hafif ancak güçlü
bir araçtır.

•

•

•
Talep Tahmini kuruluşun tahmin doğruluğu
iyileştirmesine ve böylece ürün maliyetlerini
azaltarak stok maliyetlerini minimize
etmesine yardımcı olur.
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•

Geçmiş verileri temel istatistiksel taban tahmini ile talebi tahmin edin.Netliği
artırmak için aykırı değer tutma özelliği de dahildir. Tahmin oluşturma
Microsoft SQL Server Analiz Hizmetleri algoritmalarını kullanır.
Algoritmalar arasında ARTXP algoritması (bir seride bir sonraki muhtemel
değeri öngörecek şekilde optimize edilmiştir) ve ARIMA algoritması da
(uzun süreli öngörülerde doğruluğu artırmak için) bulunmaktadır.
Taban tahmin görselleştirme ve Excel ve SharePoint genişletilmiş
özelliklerini kullanarak düzenleme ile tekrarlanan tahmin sürecini
destekleyin. Düzenlenen tahmini Microsoft Dynamics AX'e geri aktarın.
Ürün ailesi bazında tahmin oluşturun ve istediğiniz stok boyutlarını tahmine
dahil edin.
Tahmin doğruluk KPI'larını izleyerek doğru tahmin yapın.

Endüstri

Ürün Değişiklik Yönetimi
Formal ürün değişikliği metodolojisi ile
ürün değişikliklerini etkin bir şekilde
yönetin.
Yeni işlevsellik ile planlama ve üretim
döngüleri sırasında ürün değişikliği
başlatma, belgelendirme, onaylama ve
sürümü için tanımlı bir süreciniz olacak.

Ürün değişikliği olayı oluşturun.
Öğeleri ürün değişikliği olayı ile ilişkilendirin:
•
Ürünler.
•
Sürümü yapılan ürünler.
•
Malzeme listeleri.
•
Formüller.
•
Rotalar.
Etkilenen öğeleri tanımlayın ve ürün değişikliği olayına ekleyin.
Ürün değişikliği olay kaydına yorum ekleyin.
İlgili ürün değişikliği olaylarını görüntüleyin.
Ürün değişikliği olayının eksiksizliğini ve tutarlılığını doğrulayın.
Ürün değişikliği koordine edilen sürümünü yönetin:
•
Eski BOM sürümlerini, formül sürümlerini ve rota sürümlerini iptal edin
•
Yeni BOM'lar, formüller ve rotaları onaylayın
•
Yeni BOM sürümlerini, formül sürümlerini ve rota sürümlerini onaylayın ve
etkinleştirin

•
•

•
•
•
•
•

Hizmet Seri Numarası Takibi Geliştirmeleri ve Garanti Senaryoları
Serileştirilmiş öğeler seri numaralarının
stoktan takip edilmesine gerek duyulmadan
satış ve iade süreçlerinde
desteklenmektedir.
Serileştirilmiş öğeler satılırken şirketler,
ambalaj slipi ve fatura hazırlanırken veya
perakende POS'unda seri numaralarını alır.
İade veya garanti talebi halinde şirketler
sipariş geçmişini bulmak için standart öğe
izlemeyi kullanır. İade edilen öğeler alınırken
veya kredi notu yayınlanırken seri numaraları
da alınabilir.

•
•
•
•
•
•

Ambalaj slipi, fatura, iade emirleri ve kredi notlarında seri numarası
takibi.
Satış emirleri ve iade emirlerinde takip edilebilirlik.
Seri numaraları sayesinde ek stok işlemi yoktur.
Seri numarasına göre elde takip yoktur.
Tarayıcı dostu kullanıcı arabirimi.
Perakende POS desteği.

Ticari Ödenek Yönetimi
Satış promosyon programlarıyla satış hacmi
ve davranış hedeflerine ulaşan müşterilere
performansa göre parasal ödüller verin.
Ticari ödenek yönetimi özellikleri, promosyon
fonu bütçelemeden ve tahsisinden
başlayarak ödenek sözleşmesi ayarları,
talep oluşturma ve işleme, ödeme işleme ve
promosyon verimliliği analizi ile devam
ederek uçtan uca kar promosyonu
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•

•

•

Çoklu müşteri grupları (hiyerarşiler), ürünler ve ticari ödenek
sözleşmelerinde promosyon fonları oluşturarak ve tahsis ederek
pazarlama promosyon fonu planlamayı optimize edin.
Üç farklı ödenek tipiyle çeşitli promosyon fonlarını esnek bir şekilde
yönetin (geriye fatura, fatura dışı indirimler ve genel toplamlar).
Promosyonlar katmanlı miktar (veya tutar) hedefi periyodik birikimi
veya fatura bazında olabilir.
Onay sürecini iş akışıyla destekleyerek ticari ödenek sözleşmelerini
iyileştirin.

Endüstri

süreçlerinden faydalanan kuruluşlar için
tasarlanmıştır.

•
•
•

Ticari Ödenek Yönetimi kuruluşlara
pazarlama promosyon fonlarının optimize
edilmesi ve idari süre ve işlerin
azaltılmasında yardımcı olacaktır.

•
•

Otomatik talep oluşturma ve tahakkuk ve Geriye Fatura Çalışma
Öğesi ile talep işlemeyi kolaylaştırın.
Alacaklar modülü ve süreci ile entegrasyon yoluyla ödeme
mutabakatlarını yapın.
Müşteri faturası eksik ödemelerinde azaltma çalışma öğesi ile yönetim
ve mutabakat yapın.
Fon detayları ve gerçek maliyet raporları ile promosyon programının
gelecekteki verimliliğini artırın.
Müşterilerle devam eden ve gelecekteki promosyon müzakereleri için
geçerli - planlanan miktar ve satış grafiklerine göre miktarı belirli temel
kullanın. Bu modülde yeni bir Ticari Ödenek Yönetimi hücresi bulunur.

Satıcı İndirimi Yönetimi
Satıcı indirimlerinin yönetim, takip ve talep
sürecini otomatik hale getirin.
•
Promosyon performansı izleme ve talep
süreci ile ilgili idari yükü ve hataları
azaltın ve gelecekteki alacaklar için
tahakkuk yoluyla nakit akışı tahminlerini
iyileştirin. Satıcılarla devam eden ve
gelecekteki indirim müzakereleri için
miktarı belirli temel kullanın.

•

•
•
•

Satıcılarla devam eden ve gelecekteki indirim müzakereleri için miktarı
belirli temel kullanın. Katmanlı miktar veya tutar hedefi periyodik birikimi
veya fatura bazında ürünler veya ürün grupları için satıcılar veya satıcı
grupları ile müzakere edilen indirim sözleşmeleri için ayrıntıları
kaydederek farklı satıcı promosyon programı tipleri ve indirim koşulları
kullanın.
İş akışı onay sürecine dahil ederek satıcı indirimi üzerinde kontrolü
iyileştirin.
Standart A/P işlemeye gönderilen satıcı faturaları (krediler) otomatik
olarak aktararak indirim talebi toplamayı hızlandırın.
Gelişmiş satın alma hücresini kullanarak satıcı indirimlerinin analitik genel
bilgilerini iyileştirin.

Aracı ve Kullanım Sözleşmesi Yönetimi
Aracı sözleşmesi yönetimi ile satış yapan
aracılara yapılacak hizmet ücreti ödemelerini
yönetin. Kullanım hakkı yönetimi ile varlık
veya fikri mülkiyet hakkı devamlı kullanım
hakkı için kullanım tabanlı ödemeleri kontrol
edin. Bu modül kullanım hakkı ve aracı
ödemelerinin yönetilmesinin idari yükünü
azaltacaktır.

•

•
•
•
•

•
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Katmanlı miktar veya tutar hedefi bazında satıcılar, müşteriler veya müşteri
grupları ile müzakere edilen sözleşmelerin detaylarını kaydederek farklı aracı
sözleşmelerini kullanın.
Esnek talep onayını ve farklı miktarların yönetimini mümkün kılın.
Aracı ücretini kendiniz tahakkuk ettirin veya müşteriye aktarın.
Aracı ödemelerini gelecekteki borçlar olarak tahakkuk ettirerek nakit akışı
doğruluğunu iyileştirin.
Katmanlı miktar veya tutar birikimi, kategori tabanlı öğe seçimi ve sabit, yüzde
ve birim başına tutar gibi kullanım hakkı tanımları bazında satıcılar ile
müzakere edilen sözleşmelerin detaylarını kaydederek farklı kullanım hakkı
sözleşmelerini kullanın.
Kullanım hakkı ödemeleri için satıcı faturası gönderimini otomatik hale getirin.

Endüstri

eProcurement
Satın alma temsilcileri daha fazla
esneklikle, kapalı ve açık ihaleler gibi tanıt
tiplerinin kontrolü de dahil olmak üzere
talep yönetimini desteklemek için gereken
kuralları ve detayları yapılandırabilir.
Gelişmiş ihale planlama ve
değerlendirmeyle satın alma temsilcileri,
farklı ihale verme metodolojileriyle çizelge
kriterleri oluşturabilir..

•

•

•
•

•
•

Değerlendirme kriterlerini baştan belirleyerek karar almayı iyileştirin ve Bilgi
Talebi (RFI), Teklif Talebi (RFP) ve Fiyat Teklifi Talebi (RFQ) yönetimini
talepten ihaleyi almaya kadar iyileştirin.
Satıcı/hükümet yüklenicisi deneyimini iyileştirin ve açık RFQ'ları daha etkin
bir şekilde görme ve yanıtlama olanağı sağlayarak, öğe teklifi veya hizmet
yedeği veya teklif vermemeyi mümkün kılarak ve talep durumu ve sonuçları
ile ilgili bilgi sunarak satıcılara daha verimli çalışmaları için yardımcı olun
(Kamu Sektörü için).Bu, herkese açık bir satıcı portalı ve açık ihaleyi içerir.
İyi tanımlanmış puanlama kriterleri aracılığıyla puanlama verimliliğini artırın
ve satıcı yanıtını birçok kritere göre sıralayın.
Talep tiplerinin özellikleri, yöntemler ve puanlama kriterleri ile ilgili talepleri
yönetin ve değişiklikleri takip edin ve RFQ'ya bildirin. RFQ'lara kapalı ifade
metodolojisinden faydalanın ve belirli öğe veya hizmetler için teklif
verebilecek satıcıları belirlemek için anketler sağlayın.
Satıcı self servis portalı kullanıcı deneyimini iyileştirin.
Kullanıcı tanımlı değerlendirme kriterlerine göre ihale puanlama,
değerlendirme ve sıralama.

Microsoft Dynamics CRM Entegrasyonu, Proje İstemcisi Entegrasyonu ve Görsel Planlama
Proje takip ve teslimat ekipleri proje
kapsamının özetlenmesi, maliyet ve ücret
tahmini, fiyat teklifi oluşturma ve proje
yürütmede ilerleme takibi sırasında Microsoft
Dynamics ürünlerini (CRM ve AX)
senkronizasyon içinde kullanabilirler.

Proje yöneticileri yakından tanıdıkları
Microsoft Project ile yeni projeleri
detaylandırmak için geçmişteki ve en iyi
uygulamalardan faydalanabilirler, zamanları
ayrıntılandırabilirler ve kaynak gereksinimlerini
ayarlayabilirler. Planlar devamlı revizyon ve
güncelleme için Microsoft Dynamics AX iş
kırılımı yapılarına senkronize edilebilir.
Kaynak yöneticileri doğru beceriler,
sertifikasyonlar ve diğer gereksinimlere sahip
uygun kaynakları şirket içinde kolayca
bulabilirler ve grafik ve sezgisel uygunluk
haritaları ile doğru projelere atayabilirler.
Bir arada düşünüldüğünde Microsoft Dynamics
AX 2012 R3'ün yeni özellikleri, doğru kişilerin
doğru yerde ve doğru fiyatla
görevlendirilmesiyle ve her seferinde baştan
alma ihtiyacı söz konusu olmadan şirketler için
müşteri projesi ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde
yanıtlamayı kolaylaştırmaktadır.
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Ara bağlantı ekipleri:
•
Microsoft Dynamics CRM ve AX entegrasyonu ile senkronize
maliyetlendirme, fiyatlandrma ve teslimat ekibi görülürlüğü.
Süreç akışını geliştirin:
•
Bağlantıları toplayarak, paydaşları belirleyerek ve gereksinim
taslağını hazırlayarak satış ve pazarlama aracılığıyla fırsatları
yönetin.
•
Yeni iş kırılımı yapısı (WBS) şablonunu kullanarak proje başlatmayı
hızlandırın.
•
İnceleme ve onay iş akışları aracılığıyla proje yürütmeyi yönetin.
•
Borç alınan/verilen kaynaklar için şirketler arası faturalandırma
otomasyonu ile ürün faturalandırmayı basitleştirin.
Kaynakları projeler/kuruluşlar arasında dengeleyin:
•
Microsoft Project istemcisinde karmaşık planlama yapmak ve kaynakları
Microsoft Dynamics AX'de görsel olarak planlamak için dahili
entegrasyondan faydalanın.
•
Tüzel kişilikler ve bölümler içinde kaynak uygunluğu, beceriler ve
maliyetler ile ilgili gelişmiş görünümlerle daha iyi proje personeli kararları
alın.
•
İşbirliğini artırın.
•
Daha kapsamlı işbirliği ve paylaşma için proje bilgilerini Microsoft Office
365 içinde senkronize edin.
•
Ofis dışında ve yoldayken çeşitli mobil cihazlardan zaman, harcama ve
onaylar gönderin.
•
Role özel proje planı, maliyet ve iş takibi görünümleri ile iş bilgilerini
artırın ve kararları hızlandırın.
•
Yeni Power BI veri ve proje yönetimi KPI'ları ile proje görünümlerini ve
portföy durumunu iyileştirin (planlanmış - geçerli maliyetler ve kazanılan
değer gibi).

Endüstri

Modern Satış Noktası* (POS)
İnternet bağlantısı olan müşteriler ürün
satın alırken oldukça fazla bilgiye sahip
olabilmektedir; daha mağazaya
gelmeden.

•

•
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
müşterilerin sahip oldukları bilgileri ihtiyaç
duyduklarında çalışanlara da sağlar.
Konsolide müşteri bilgilerin POS'den
erişim sağlayabilen çalışanlar müşterilere
daha iyi hizmet verebilir..

•

•

Mağazadaki satış personelini ihale/işlem gibi temel öğeleri destekleyen
ancak aynı zamanda zengin bir temsilci veya destekli satış teklifine,
gerçek zamanlı stok kontrolüne ve çalışanın parmak uçlarında arka ofis
olanaklarına sahip bir Modern Satış Noktası ile donatın.
Destekli satış aracılığıyla alışveriş yapılan kanaldan bağımsız olarak
zengin müşteri satın alma bilgilerine erişim sağlayın.
Role özel POS UI, çoklu platform (Windows iOS, Android) desteği ve
çoklu cihaz (örn. tablet ve telefon) desteğinin yanı sıra çevrebirim (örn.
makbuz yazıcıları, tarayıcılar) entegrasyonuyla müşteri ve satıcı için
ilginç ve zengin deneyimler sağlayın
Çalışanları son derece esnek ve zengin stok yönetimi, günlük operasyon
ve KPI özelliklerinin yanı sıra RFM (Bekleme, Frekans ve Mali) puanı
gibi konsolide müşteri verileri görünümleri ile donatın.

Modern POS ihale/işlem ile ilgili temel
öğelerin yanı sıra zengin bir temsilci veya
destekli satış teklifine ve çalışanın
parmak uçlarında arka ofis olanaklarına
sahiptir. Bu yeni ve modern POS'un gücü
herhangi bir Satış Noktası deneyimini
aşar; ürün bir müşteri iletişimi panosudur!

Örneğin yeni destekli satış çözümleri, satış
geçmişi, işlem ayrıntıları ve istek listeleri gibi
müşteri bilgilerini konsolide eder ve satış
personeli için müşterilerine yönelik daha iyi
rehberlik sağlar.

Ayrıca perakendeciler görünümü
özelleştirebilirler (yazıtipi, renk, grafik) ve
bölge, mağaza, rol, hatta kullanıcıya göre
optimizasyon yapabilirler

Örneğin kasiyerin ihalenin ötesinde bağlılık
kartı ekleme veya stoğa bakma gibi özel
özelliklere erişimi bulunabilirken mağaza
müdürü ise mağaza raporlarına ve gerçek
zamanlı satış verilerine erişim sağlayabilir.

Bu özellikler perakendeciler için ilginç,
esnek, modern ve mobil bir deneyim ve
tüketiciler için hemen hemen her yerden,
her zaman ve her cihazdan erişim
taahhüdünü temel almaktadır.
Modern POS'de çoklu ekran

* Modern POS, Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ile birlikte pazara sunulacaktır
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eCommerce ve Sosyal
eCommerce ve Sosyal Medya entegrasyonu
perakendeciler için müşterileriyle kendi
şartlarında iletişim ve bağlantı fırsatı
sunarken entegre ve uçtan uca bir çok
kanallı alışveriş deneyimi sağlar.

•
•
•
•

Geliştirmeler sayesinde perakendeciler
alışveriş eğilimleri ve tercihleri benzer
müşterilerinin deneyimlerini Facebook,
Twitter ve Pinterest aracılığıyla paylaşmasını
mümkün kılarak hizmetlerini
yaygınlaştırabilir.

•
•

Kampanya yapın ve önceden konfigüre edilmiş bir konfigürasyonla
Facebook, Twitter ve Pinterest'ten yayınlayın.
Ürünlerinizi ve hizmetlerinizi bir SDK aracılığıyla eBay ve Amazon gibi
alışveriş sitelerinde yayınlayın.
Kampanyaları bir kez hazırlayın, birçok kanal aracılığıyla (yukarıda)
yayınlayın ve esnek ödeme olanakları sağlayın (örn. mobil aracılığıyla).
Müşteri iletişimini geliştirin: müşteriye özel fiyatlandırma, çok kanallı istek
listesi (örn. satış personeli tarafından (müşterinin onayıyla) modern POS
aracılığıyla mağazadan ulaşılabilen istek listeleri oluşturulabilir ve
kaydedilebilir).
Hediye kartı ve global bağlılık desteği aracılığıyla müşteri yönetimi bu
sürümde geliştirilmiştir.
Çoklu dilde mağaza, teslimat seçeneklerinde esneklik de dahil olmak üzere
üstün bir alışveriş deneyimi sağlayın (örn. sipariş bölme, çevrimiçi atın alıp
mağazadan teslim alma).

Perakendeciler bu tür bağlantılı çözümleri
uygulayarak kapsamlı özelleştirmelerden
kaçınarak ve müşterileri için mükemmel bir
alışveriş deneyimi sunarak yatırımlarını
maksimize edebilir.

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Çevrimiçi Mağaza
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Ticari Mükemmellik
Özel perakende deneyimleri arasında
fiyatlandırma ve promosyonlar, tasnif ve
katalog, BI ve raporlama, bağlılık, hediye
kartları ve mevsimsellik ve indirim
geliştirmeleri bulunmaktadır.
Bu sürümde ayrıca kit hazırlama
bulunmaktadır. Kit hazırlama, belirli öğelerin
çeşitli kanallardan satılabilecek bir “Kit”
halinde gruplanmasıdır.

Katalog:
•
Katalog ile ilgili ürünler, özel katalog fiyatı, katalog ile ilgili arama metinleri
ve katalog ile bir ya da daha fazla mesaj listesinin ilişkilendirilmesini de
içerecek şekilde posta yoluyla sipariş listeleri tanımlayın ve oluşturun.
•
Sipariş girişinde satış ile ilişkilendirilen katalog ile bağlantılı özel anahtar
kodları ve kaynak kodlar oluşturarak promosyon yanıt hızı takibi ile ilgili
bilgi edinin.
•
Devamlı ürün kulüpleri, devamlılık programları (örn. ayın kitabı) e bu
programa dahil olan müşterilere gönderilecek ürünlerin listesini
tanımlayın.

Kit Hazırlama:
•
Kit fiyat farkları belirleyin, kit bileşenlerini değiştirin, kitleri oluşturun
ve iptal edin ve tüm kanallardan satış yapın
Fiyatlandırma/Promosyonlar:
•
Eşik indirimleri sunun: Toplam işlem değerine bağlı indirimler (örn. 100$ ve
daha fazla alışveriş yapıldığında 10$ indirim)
•
Kategori fiyatlandırma kuralları ayarlayın: Ürün kategorileri için indirimler ve
marj fiyatlaması
•
Perakende indirimi eşzamanlılık kuralları ile indirim katılımını karıştırın ve
eşleyin
•
Kataloglar ve katalog ürünleri ve bağlantılar için fiyatlandırma/indirim
yönetimi yapın
•
Tüm kanallardaki indirimleri kaydedin ve raporlama yapın
Bağlılık:
•
Bir global bağlılık programı yürütün
•
Çeşitli bağlılık programları, bağlılık katmanları ve bağlılık katmanı kuralları konfigüre
edin
•
Belirli bir süre için manuel olarak bağlılık kartı katmanı ayarlayın, indirimleri bağlılık
programları ve bağlılık katmanları ile ilişkilendirin
•
Bağlılık kartı çıkarın ve bağlılık kartı detaylarını tüm kanalların yanı sıra
tahakkuk/indirim bağlılık puanları seçeneği olarak görüntüleyin
Hediye Kartları:
•
Hediye kartlarını kanaldan bağımsız olarak sorunsuz bir şekilde yönetin: örneğin tüzel
kişilikler çapında perakende kanallarında hediye kartı satarak ve kabul ederek (örn.
eCommerce/web mağazası ve fiziksel mağaza)
•
Hediye kartlarını tüm kanallarda destekleyin – POS, mobil istemciler, eCommerce,
çağrı merkezleri
Diğer Çoklu Kanal Özellikleri:
•
Promosyonlu ürünlere özel tek veya çok kullanımlı kuponlar tanımlayın
•
Kanal çapında dolandırıcılığın engellenmesini yönetin (çevrimiçi veya POS
üzerinde potansiyel dolandırıcılık içeren siparişleri işaretleme gibi)
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Perakende Kurumsal Yönetilebilirliği
Perakende kurumsal organizasyonlarda
uygulamalar için şu destek planlanmaktadır:
uygulamanın iş gereksinimlerine göre
aşamalandırılması ve uygun hale getirilmesi
için perakende mağazalarını mağazaya göre
kurun ve yükseltin, Microsoft System Center
Configuration Manager ile geniş ölçekli
uygulama, System Center Operations
Management ile izleme ve arıza tespiti.

•
•
•
•

Yeni mağazaları kolayca kurun, ayarlayın ve konfigüre edin.
SCCM (System Center Configuration Manager) ile geniş ölçekli
uygulamaları yönetin.
SCOM (System Center Operations Manager) ile izleme ve arıza tespitini
yönetin.
Globalleşme ve yerelleştirme geliştirmeleri de dahil olmak üzere artan
performans ve ölçeklendirilebilirlikle hızlı bir şekilde genişleyin.

Çağrı Merkezi Satışı
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 sürümü
perakendeciler için, yeni bir kanal olarak
çağrı merkezini de içerecek şekilde çok
kanallı bir çözüm sunmaya devam
etmektedir.
Bu kanal sipariş girişi, sipariş işleme ve
sipariş karşılama için kullanılabilir.
Perakendeciler müşterilerine postayla
sipariş katalogları sunabilir ve bu yeni
kanalı yönetebilir.

Çağrı Merkezi perakendeciler için diğer kanallardaki uçtan uca çoklu kanal
özellikleriyle birlikte çağrı merkezi satış ve sipariş yönetimi sunma seçeneği ve
esnekliği sağlar. Buna dahil olanlar:
•
Uçtan uca müşteri hizmeti, hızlı müşteri anahtar kelime araması, hızlı
sipariş girişi ve destekli satış, gelişmiş sipariş karşılama.
•
Entegre fiyatlandırma, promosyonlar/indirimler.
•
Taksitli faturalandırma (örn. 4 kolay ödemeyle bir ödeme planı sağlama).
•
Sipariş bekletme yönetimi (örn. siparişi beklemeye ve incelemeye alma
ve gerektiğinde iptal etme/serbest bırakma).
•
Yukarıya/çapraz satış tanımı (örn. çağrı merkezinden sipariş girişi
sırasında ek ürün tavsiye etme amaçlı açılır pencereler).
•
Sipariş başlangıcında, sonunda ve ürüne göre çağrı merkezi metni
tanımlama veya çapraz satış/yukarıya satış ve kataloğa özel metinler.
•
Kısmi gönderilmiş veya geriye sipariş bilgileri de dahil olmak üzere
ayrıntılı sipariş ve sipariş hattı durumu.
•
Müşterilerin RFM (Bekleme, Frekans ve Mali) puanlaması.
•
Eksik ve fazla ödemelerin yönetimi için Bakiye Dışı parametreleri ve
bekletme özellikleri.
•
Posta siparişi katalogları yönetimi, örneğin mağazaya ait olmayan ancak
katalogda bulunabilecek ürünlerin satışı ve iadesi.

Yüksek Hacimli (Tüketici) İşlemler için Sipariş Girme Geliştirmeleri
Tek ve daha kolay ulaşılabilir bir stok, ürün
promosyonu ve müşteri faaliyeti görünümü ile
sipariş girişi özelliklerini geliştirir.
Bunlar Microsoft Dynamics AX 2012 R2'nin
mevcut sipariş işleme özelliklerini temel
almakta ve B2C siparişlerinin yönetimi için
yeni özellikler sağlamaktadır.
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Microsoft Dynamics AX'i aşağıdakiler ile geliştirerek sipariş girişini düzene koyar:
• Ürün anahtar sözcüğü arama.
• İndirim ve ücret değişiklikleri.
• Hediye kartları ve kuponlar da dahil olmak üzere çoklu ödeme tipleri.
• Posta ve işlem masrafı hesaplama.
• Yukarıya/çapraz satış uyarıları.
• Sipariş özetiyle basit satış siparişi tamamlama.
• Ayrıntılı sipariş durumu ve bildirimleri.
• Konfigüre edilebilir dolandırıcılık kuralları.
• Sipariş bekletme ve işleme manuel veya otomatik ayarları.

Endüstri

İnsan Kaynakları
Gelişmiş İK özellikleri arasında İK ve Bordro
analiz araçları, konum tahmini ve idari
raporlama, sosyal yardım güncellemeleri ve
ABD bordro/vergi ayarları.

•

•

•

•
•
•

Tahmin konumu işlevinde yapılan geliştirmeler arasında yeni konumlar için
ayrıntılı kompanzasyon tahminleri ve "eğer" senaryoları desteği
bulunmaktadır.
İK ve Bordro Analizi Hücreleri ile Microsoft Excel, SQL Server Analysis
Services ve Power View gibi araçları kullanarak özel raporlar
oluşturabilirsiniz. Power View ile verilerinizi kolay ve hızlı bir şekilde
görselleştirebilirsiniz (toplam çalışan sayısı ve ay, yıl ve üç aylık dönem
bazında sirkülasyon oranları).
Yeni hazırlık raporlarıyla ABD yasal raporlarıyla uyumluluk sağlayın: EEO4, EEO-5, VETS100, 940, 941, İşsizlik, OSHA300, OSHA300A, OSHA30
ve yeni işe alım.
Sosyal Yardım Yöneticilerinin çalışanlar için hak kazanımını iptal
edebilmesi / değiştirebilmesi amacıyla sosyal yardım işleme geliştirilmiştir.
Çalışan tabanlı personel işlemleri ve iş akışı ile işe alım, fesih, atama ve
terfileri daha kolay takip ve kontrol edin.
Çalışan vergilerinin toplu güncellemeleri ile ABD vergi ayarlamalarını
kolaylaştırın. Devlet üç aylık maaş hazırlık raporları ve Bordro İşsizlik
Maaşı ve Vergisi ile raporlamayı düzene sokun.

Bütçe Planlama
Bütçe yöneticileri gelişmiş bütçe planlama ve
tahsis kurallarından faydalanabilir.

•
•

•

Microsoft Dynamics AX'te bir sihirbaz kullanarak Microsoft Excel için
bütçe planı çalışma sayfası şablonu oluşturabilirsiniz.
Çoklu senaryolar kullanarak bütçe planlarını analiz ettiğinizde ve
güncellediğinizde özet/toplam boyutları sağlar. Bütçe planlarını
inceleme ve onay amaçlı çalışma sayfaları, bütçe nedenleri ve eklerle
birlikte otomatik olarak yönlendirin.
Defter tahsisi tabanlı kurallarla bütçe tahsisi yapın.

Yönetim Raporlama Aracı
Global kuruluşların karmaşık konsolidasyon
senaryoları bulunur. Konsolide edilmesi
gereken tüzel kişiliklerin genellikle farklı hesap
tabloları ve mali dönemleri bulunur. Microsoft
Dynamics AX'in parçası olan Management
Reporter'da konsolidasyon süreci, ek şirket
gereksinimi olmadan bu senaryoları destekler.
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•
•
•

Para birimi dönüştürmeyi destekler.
Raporları herhangi bir para biriminde görebilirsiniz.
Web Viewer'dan Microsoft Dynamics AX erişimi ile işlem detaylarına kolay
erişim sağlayın

Endüstri

Ana Veri Yönetimi (MDM)
Çoklu Microsoft Dynamics AX
örneklerinde ana veri yönetimi yapın.

•

Ana Veri Yönetimi, Microsoft SQL 2012 Ana
Veri Hizmetlerini (MDS) temel almakta, tam
ve seçmeli veri senkronizasyonu
sağlamakta ve güvenilir veriler için merkezi
sorun çözümünü mümkün kılmaktadır.

•

Ana Veri Yönetimi kuruluş çapında ve
uygulamalarda veri tutarlılığının
iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır. Temel iş
birimleri için güvenilir veriler sağlar ve tek
biçimli veri yönetimi kapsamında veri
bütünlüğünü korur.

•

Ana Veri Yönetimi, Microsoft SQL 2012 Ana
Veri Hizmetlerini (MDS) temel almakta, tam
ve seçmeli veri senkronizasyonu sağlamakta
ve güvenilir veriler için merkezi sorun
çözümünü mümkün kılmaktadır.

•

•

•
•
•
•

Microsoft SQL Server 2012 Ana Veri Hizmetlerini (MDS) ve Microsoft
Dynamics Veri İçe/Dışa Aktarma Çerçevesini (DIXF) temel alan MDM,
çoklu Microsoft Dynamics AX örneklerinde ana verileri yönetir.
Örneklerde şu Microsoft Dynamics AX varlıklarını yönetin: müşteri, satıcı,
çalışan, genel adres defteri ve ürün.
Kuruluşunuzun değişiklik ve yönetim ihtiyacını karşılamak için tekli ana
veri (tek değişiklik noktası) veya çoklu ana veri senaryolarını (dağıtık)
destekler.
Tam ve aralıklı değişiklik senkronizasyonu, zaman içinde örneklerin
tutarlığının korunmasına yardımcı olur.
Merkezi veri deposunda otomatik çakışma algılama ve güvenilir iş
kullanıcıları ve veri düzenleyiciler tarafından manuel veri çakışması
çözümü, kuruluş çapında veri güvenilirliğinin sağlanmasına yardımcı olur.
Tanıdık ve kolay bir arabirim sağlayan Excel MDS eklentisi aracılığıyla
çakışma inceleme ve düzenlemesi hızlanır.
İşletmenin ihtiyaçlarının sürekli ayarlanması için senkronizasyon sıklığını
ve derinliğini kolayca yönetin.
Ana veri varlıkları değiştirilebilir veya ilave varlıklar eklenebilir.
MDM, uyarlayıcı geliştirme ve özelleştirme aracılığıyla başka şirketlere ait
sistemlerle entegrasyonu ve veri senkronizasyonunu destekler.

Ana Veri Yönetimi kuruluş çapında ve
uygulamalarda veri tutarlılığının
iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır. Temel iş
birimleri için güvenilir veriler sağlar ve tek
biçimli veri yönetimi kapsamında veri
bütünlüğünü korur.

Derleyici
Yeni derleyici, derleme sürelerini %80'e
kadar azaltır.

•
•
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Tüm X++ kaynak kodu ve metaveri doğrulama derleme işlemlerini
istemciden AOS sunucuya aktarır.
Derlemede paralel bilişim ve çoklu işlemeden faydalanılır.

Modern Uygulamalar ve Mobilite
Cihazlarda Windows 8 Uygulamaları

Modern Uygulama Çerçevesi
Microsoft, cihaz ve bulut bağlantılı dünya için
tasarlanan ve günümüzün iş süreçleri ve
müşteri etkileşimlerini dönüştürme
potansiyeline sahip olan modern uygulamaları
geliştirmek, yönetmek, dağıtmak ve kullanmak
için gereken teknolojiyi sağlamaktadır.

•

Uygulama Entegrasyon Çerçevesi hizmetini kullanarak Microsoft
Dynamics AX 2012 verilerini içe ve dışa aktarın.
Kuruluş güvenlik duvarının arkasındaki cihazları Microsoft Azure
Service Bus kullanarak bağlayın.
Kimlik sağlayıcı olarak Microsoft Active Directory Federation
Services kullanarak güvenli iletişim sağlayın.
Microsoft tarafından sağlanan rehberlik (SDK), bileşenler ve
teknolojiden faydalanarak özel iş senaryoları için modern
uygulamalar geliştirin.
Windows Store aracılığıyla Microsoft uygulamalarını kurumsal
kullanıcılara dağıtın ve Windows Intune ile kuruluşun özel
mağazasından özel uygulamalar sağlayın.

•
•
•

Kuruluşun güvenlik duvarının arkasındaki
Microsoft’a ait veya özel yapılmış modern
uygulamaları Microsoft Dynamics AX ile
kolayca ve güvenli bir şekilde bağlayın.
Bu çerçevede mobil cihazlar üzerindeki
uygulamalar ile Microsoft Dynamics AX
arasındaki haberleşme için Microsoft
Dynamics AX web hizmetleri çerçevesi
kullanılmaktadır.

•

Modern Satış Noktası* (POS)
Modern POS, satış geçmişi, işlem ayrıntıları
ve istek listeleri gibi müşteri bilgilerini
konsolide eder ve satış personeli için doğru
zamanda doğru bilgileri sağlayarak satın
alma modelleri ve tercihlerine göre
müşterilerine tavsiyelerde bulunur.

•

•
•

•

Mağazadaki satış personelini ihale/işlem gibi temel öğeleri destekleyen
ancak aynı zamanda zengin bir temsilci veya destekli satış teklifine ve
çalışanın parmak uçlarında arka ofis olanaklarına sahip bir Modern
Satış Noktası ile donatın.
Destekli satış aracılığıyla alışveriş yapılan kanaldan bağımsız olarak
zengin müşteri satın alma bilgilerine erişim sağlayın.
Modern POS, çoklu platformlar (Windows, Windows Phone, iOS,
Android), çoklu form faktörleri ve çevrebirim cihazları ile müşteriler ve
çalışanlar için ilginç ve daha zengin bir deneyim sağlayın.
Çalışanları son derece esnek ve zengin stok yönetimi, günlük
operasyon ve KPI özelliklerinin yanı sıra RFM (Bekleme, Frekans ve
Mali) puanı gibi konsolide müşteri verileri görünümleri ile donatın.

Modern POS'de çoklu ekran

Modern POS'de çoklu ekran

* Modern POS, Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ile birlikte pazara sunulacaktır
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Modern Uygulamalar ve Mobilite
Cihazlarda Windows 8 Uygulamaları
Microsoft Dynamics AX 2012 Zaman Tabloları
Microsoft Dynamics AX 2012 ile proje zaman
tabloları oluşturun, yönetin ve gönderin.
Zaman Tabloları ile proje zamanını
“güncel olarak” öğrenin, bu görevi
kolaylaştırırken kuruluşlar için azalan
fatura döngüsü süreleri ile sermayeyi
daha verimli kullanma olanağı sağlayın.

•
•
•
•
•
•
•

Masaüstü, dizüstü ve tablet tabanlı Windows 8 ile
çalışan modern bir UI ile verimliliği artırın.
Zaman tablolarının listesini görüntüleyin.
Yeni zaman tabloları oluşturun ve onaya gönderin.
Zaman tablolarını görüntüleyin ve değiştirin.
Windows Store'da bulunan 38 dille global
organizasyon içinde dağıtımı kolaylaştırın.
Kurumsal ağ içinde ve dışında bulunmaktadır.
Kurumsal ağ içinde ve dışında bulunmaktadır.

Microsoft Dynamics AX 2012 Zaman ve
Harcama mobil telefon uygulamasına zaman
tablosu girme

Microsoft Dynamics AX 2012 Harcamalar
Microsoft Dynamics AX 2012 ile harcama
raporları oluşturun, yönetin ve gönderin.
Seyahat sırasında harcamaların alınmasını
ve mutabakatını sağlayın ve harcanan
zaman ve çabayı azaltın. Kuruluşların
harcama politikalarını daha sorunsuz bir
şekilde uygulayın.

•

•
•
•
•
•

Masaüstü, dizüstü ve tablet tabanlı
Windows 8 ile çalışan modern bir UI ile
verimliliği artırın.
Harcama raporları veya mutabakat
sağlanmamış harcamalar listesini görün.
Harcama raporları oluşturun, yönetin ve
gönderin.
Harcama ve makbuzları harcama
raporlarına ekleyin/düzenleyin.
Windows Store'da bulunan 38 dille global
organizasyon içinde dağıtımı kolaylaştırın.
Kurumsal ağ içinde ve dışında
bulunmaktadır.

Microsoft Dynamics AX 2012 Onaylar
modern uygulaması başlangıç ekranı

Microsoft Dynamics AX 2012 Onaylar
Onayları Microsoft Dynamics AX 2012
ile bağlantılı olarak yönetin.
Ofiste bulunmayan onay sorumlularının bütçe,
zaman tablosu, harcama raporu ve satın alma
talepleri gibi iş isteklerini hızlı bir şekilde
görmesini ve gereken işlemi yapmasını
sağlayın.

•
•
•
•
•
•
•
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Masaüstü, dizüstü ve tablet tabanlı Windows 8 ile çalışan modern bir
UI ile verimliliği artırın.
Microsoft Dynamics AX 2012 ile her türlü onay tipi iş akışını onaylayın.
İncelemeniz gereken öğeleri ve yapmanız gereken işlemleri görün.
Onay öğelerini netleştirmek için Microsoft Lync veya e-posta
kullanarak uygulama üzerinden iş arkadaşlarınıza doğrudan ulaşın.
Onay sorumlularının doğru karar almasını sağlayan ekli raporlar ve
bilgiler aracılığıyla bilgi edinin.
Windows Store'da bulunan 38 dille global organizasyon içinde dağıtımı
kolaylaştırın.
Kurumsal ağ içinde ve dışında bulunmaktadır.

Modern Uygulamalar ve Mobilite
Cihazlarda Windows 8 Uygulamaları
Microsoft Dynamics İş Analizörü
İşleme yönelik ve kapsamlı bilgilerle işinizin
hızlanmasına yardımcı olun. Özel rollere yönelik
Microsoft Dynamics İş Analizörü, önceden
konfigüre edilmiş iş bilgileri ve ihtiyaçlara uyacak
şekilde kişiselleştirilebilecek bir kullanıcı
deneyimi sağlar. Ofiste veya ofis dışında sık
kullandığınız tabloları ve mali raporları
araştırabilir ve düzenleyebilir veya daha hızlı
karar alınabilmesi için birlikte çalışabilir ve bilgi
paylaşabilirsiniz.

•

•
•
•
•

Masaüstü, dizüstü ve tablet tabanlı Windows 8 ile çalışan etkileşimli ve
kapsamlı bir kullanıcı deneyimi ile bilgiye hızlı ulaşın.CFO ve Uygulama
Müdürü için ön tanımlı roller bulunmaktadır.
İhtiyaçlarınıza göre kişiselleştirin ve ihtiyaç duyduğunuz tablo, mali rapor
ve KPI'ları seçin.
Verilerle etkileşim içine girin, dönem veya boyutlara göre görüntüleme
yapın ve işlem detaylarına girin.
Microsoft Lync modern uygulaması ile başkalarıyla birlikte çalışın ve
Windows 8 paylaşma uygulamasını kullanarak anlık görüntüyü paylaşın.
US Windows Store'da bulunan uygulamayla organizasyon içinde
dağıtımı kolaylaştırın (yalnızca İngilizce).

Microsoft Dynamics İş Analizörü Başlangıç Ekranı

Microsoft Dynamics AX Mağaza Katı
Mağaza katı çalışanları için ilgilenmeleri
gereken üretim işleri ile ilgili genel bilgi
sağlayın. İş başlatma, tamamlanmış işleri
raporlama ve kesintileri ve işe gelmeme
durumları kaydetme gibi günlük üretim
görevlerini hızlı bir şekilde yerine getirin.

•

•

•
•

•
•
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Windows 8 tabanlı modern bir
kullanıcı deneyimi ile üretim
işlerinin durumu ve detayları ile
ilgili bilgi alın.
Üretim işlerini başlatın,
tamamlanan işleri raporlayın ve
geri bildirim girin.
Üretim işlerine ekli dosyaları
okuyun.
Uygulamayı başlattığınızda ve
çıktığınızda otomatik olarak giriş
ve çıkış saati girin.
Kesintileri, dolaylı faaliyetleri ve işe
gelmeme durumlarını kaydedin.
US Windows Store'da bulunan
uygulamayla organizasyon içinde
dağıtımı kolaylaştırın (yalnızca
İngilizce).

Microsoft Dynamics AX mağaza katı uygulamasında
üretim işleri genel bilgileri

Modern Uygulamalar ve Mobilite
Cihazlarda Windows 8 Uygulamaları

Microsoft Dynamics AX Zaman ve Harcama
Ofiste bulunmayanların verimliliğini artırmak
için mobil telefon kullanarak zaman tabloları
ve harcamalar oluşturun ve gönderin.

•
•
•
•
•
•

Zaman tabloları oluşturun ve gönderin.
İlgili projelerin takvim ve liste görünümü ile proje detaylarını görün.
Harcama işlemlerini ve alındıları mobil telefon ile alın.
Fiziksel alındının fotoğrafını çekin ve harcama işlemine ekleyin.
Harcama mutabakat sağlanmamış giriş olarak senkronize edilecek ve Microsoft
Dynamics AX 2012'de saklanacaktır.
Bu girişler kolayca harcama raporuna eklenebilir.Windows Store'da bulunan 38 dil
ve Windows Android ve IPhone Store'lardaki 1 dil (yalnızca İngilizce) ile global
organizasyon içinde dağıtımı kolaylaştırın.

Microsoft Dynamics AX Maaş Makbuzu
Maaş makbuzunuzu doğrudan ABD bordro
çözümünden görüntüleyin. Windows Phone 8
için Mobil Maaş Makbuzları, geçmiş maaş
makbuzlarına her zaman ve her yerden erişim
sağlar.
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•

•
•

Her bir maaş makbuzu için 13 aylık maaş makbuzu geçmişini ve
doğrudan yatırılan tutarları görün. Boş zaman tahakkuk bakiyeleri her
bir maaş makbuzu için şunları da içerecek şekilde bulunmaktadır:
tahakkuk eden, kullanılan ve kalan bakiye.
8 maaş makbuzu pivot öğesinin her biri için ayrıntıları görüntüleyin.
US Windows Store'da (Phone) bulunan uygulamayla organizasyon
içinde dağıtımı kolaylaştırın (yalnızca İngilizce).

Yaşam Döngüsü Hizmetleri
Microsoft Dynamics Yaşam Döngüsü Hizmetleri (LCS)
Microsoft Dynamics Yaşam Döngüsü
Hizmetleri, uygulama sürecini basit ve standart
hale getirerek Microsoft Dynamics AX
uygulamalarının öngörülebilirliğinin ve
kalitesinin artırılmasında kuruluşlara yardımcı
olur. Ayrıca sistemin proaktif şekilde izlenmesi
sistem çalışılamayan sürelerini azaltabilir.

•

Yaşam Döngüsü Hizmetleri, Microsoft
Dynamics AX 2012 uygulamalarının
uygulama yaşam döngüsü yönetimine
yardımcı olan ve düzenli olarak güncellenen
tek biçimli bir birlikte çalışma ortamı
sağlayan Microsoft Azure tabanlı bir birlikte
çalışma portalıdır.

•

•
•

•

Daha fazla işbirliği ve hız sağlamak
amacıyla müşteriler ve iş ortakları tarafından
ayrı ayrı ve birlikte kullanılabilen bir birlikte
çalışma alanıdır.

Uygulamanızı şu hizmetlerle tasarlayın, geliştirin ve çalıştırın: İş süreci
modelleyici, Lisans boyutlandırma tahmin aracı, Kullanım profili
oluşturucu, Donanım boyutlandırma, Özelleştirme analizi, Yükseltme
analizi, Sistem arıza tespiti, Sorun arama ve Bulut tabanlı destek.
Yeni güncellemeler, genişletilmiş işlevsellikler ve yeni hizmetler sürekli
geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.
Müşteri yönetimli ve gelişmiş güvenlikli birlikte
çalışma alanı ile ekip içinde hızlı ve kolay iletişim
ve bilgi paylaşımına destek olun.
Uygulamanızın başarısına yardımcı olmak
amacıyla,Sure Step ve diğer
metodolojileri kullanarak proje
yönetimini destekler.
Sorunları daha kolay belirlemek,
anlamak ve çözmek için projenin
güncel durumunu yansıtan projeye
özel pano ile projenizi yönetin.

Microsoft Dynamics Yaşam Döngüsü
Hizmetlerinde Proje Başlatma ekranı

İş Süreci Modelleyici
İş süreci modelleyiciyi kullanarak iş süreci
hiyerarşileri ve akış şemaları oluşturun,
görüntüleyin ve değiştirin ve uygulamanız için
dinamik iş süreci belgeleri sağlayın.

•
•
•
•
•

İş süreci modelleyici ile American Productivity
& Quality Center (APQC) tarafından sağlanan
sektör çapında süreç taksonomisini kullanarak
iş süreçleriniz ile Microsoft Dynamics AX
arasında boşluk doldurma analizi
yapabilirsiniz.

Görev Kaydedici ile iş süreçlerini hızlı bir
şekilde alabilir, belge oluşturabilir ve
LCS'de otomatik olarak iş süreci akış
tabloları oluşturabilirsiniz.

•

•

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ve daha yüksek sürümler için iş süreci
hiyerarşileri ve akış şemaları oluşturun, görüntüleyin ve değiştirin.
İş süreçlerinin önceki sürümlerini görün ve etkinleştirin.
Akış şemalarını kullanarak özel iş süreçlerinizi tanımlayın.
Microsoft Dynamics AX'de iş ihtiyaçları ile varsayılan süreçler arasında
boşluk doldurma analizi yapın.
Geliştiricilerin boşluk doldurma gereksinimi iş yüklerini takip edebilmesi
ve yönetebilmesi için boşluk doldurma analizi çıktılarını çevrimiçi olarak
doğrudan Microsoft Visual Studio Team Foundation
Server'a aktarın.
Görev Kaydedici ile kullanıcı uyumunu
ve eğitimi kolaylaştırmak için hızlı bir
şekilde Microsoft Word belgeleri,
Microsoft Visio akış şemaları ve
özelleştirilmiş videolar
oluşturabilirsiniz.
Özel metaverileri görüntüleyin veya
özel Microsoft Dynamics AX ekranında
doğrudan akış şemasındaki süreç
simgesini tıklatın.

Microsoft Dynamics Yaşam Döngüsü
Hizmetlerinde İş Süreci Modelleyici
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Yaşam Döngüsü Hizmetleri
Lisans Boyutlandırma Tahmin Aracı
Lisans boyutlandırma tahmin aracı, kuruluşun
ihtiyaç duyacağı farklı tiplerde İstemci Erişimi
Lisanslarının konfigürasyonunun tahmin
edilmesine yardımcı olur. Bu hizmetler
Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ve daha yeni
sürüm lisans boyutlandırmayı destekler.

•
•
•

Lisans alım maliyetlerini azaltmak için kuruluşunuzdaki rollere ve
faaliyetlere göre gereken kullanıcı lisansı karışımını belirleyin.
Lisans gereksinimlerinde görev seviyesinde rol özelleştirmenin etkisini
modelleyin.
Tip ve seviyeye göre gereken İstemci Erişimi Lisansı (CAL) toplam sayısını
belirleyin.

Özelleştirme Analizi
Özelleştirme analizi Microsoft Dynamics
AX 2012 müşterileri için müşterinin model
dosyalarını Microsoft Dynamics AX en iyi
uygulama kurallarına göre onaylayan bir
otomatik araç sağlar.

•
•

Kodu analiz etmek ve potansiyel en iyi uygulama, performans ve yükseltme
sorunlarını belirlemek için bulut tabanlı kural makinesi kullanır.
Özelleştirme geliştirmeyi hızlandırmak için geliştiricilerin yapılacaklar listesi
şeklinde faydalanabileceği, MorphX IDE 'ye aktarılabilen Microsoft Excel ve
HTML raporları oluşturur.

Belirlenmiş sorunları listeleyen raporların
yanı sıra Microsoft Dynamics AX 2012
geliştirme ortamına yüklenebilen bir
geliştirici raporu oluşturur.

Yükseltme Analizi
Yükseltme analizi, önceki sürümlerden
Microsoft Dynamics AX 2012'ye
yükseltmelerin planlanmasında kullanıcılara
yardımcı olur.

•

Güncel ortam verilerinin analiz edilmesi,
verilerin hazırlanmasına ve yükseltme projesi
ölçeğinin tahmin edilmesine yardımcı olur.

•

•

Microsoft Dynamics AX 4.0 veya Microsoft Dynamics AX 2009'dan
Microsoft Dynamics AX 2012'ye yükseltme ölçeğinin tahmin edilmesine
yardımcı olmak amacıyla güncel uygulamanızı analiz eder.
Hızlı Veri Toplayıcı (RDC) aracı analize yardımcı olmak amacıyla ortam ile
ilgili metaverileri otomatik olarak toplar.
Hizmet, yükseltenin bir parçası olarak tasarım sorunlarının belirlenebilmesi
için kod, veriler ve güvenlik güncellemelerini tanımlayan bir Microsoft Excel
dosyası oluşturur.

Kullanıcı Profil Oluşturucu ve Altyapı Tahmini
Kullanıcı profil oluşturucu, Microsoft Dynamics
AX 2012 uygulaması planlanan veya güncel
kullanımını tahmin edebilmenize yardımcı olur.
Kullanıcı profil oluşturucu tarafından
sağlanan verileri donanım
boyutlandırılmasının tahmin edilmesi ve
destek sorunlarının çözülmesi gibi çeşitli
amaçlarla kullanılabilir.
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•
•
•
•
•

Microsoft Dynamics AX 2012 uygulaması güncel ve planlanan yüklerini
daha iyi anlayabilmek için kullanıcı ve toplu iş yüklerini modelleyin.
Verileri doğrudan girin, İş Süreci Modelleyiciden süreç verilerini aktarın
veya Microsoft Excel şablonunu kullanarak verileri yükleyin.
Sistem konfigürasyonu, işlem hacimleri ve planlama bilgileri de dahil
kullanım özelliklerinin ayrıntılı özetini oluşturun.
Kuruluşunuzun pik yük profilinin grafik sunumunu görün
Pik yükleri karşılamak veya donanım boyutlandırma tahminlerine aktarmak
için görevleri tekrar planlamak amacıyla yük hacimlerini analiz edin.

Yaşam Döngüsü Hizmetleri

Donanım boyutlandırma, planlanan kullanım
profiline göre gereken donanım tahminini
sağlar.

Altyapı boyutlandırma için bir başlangıç noktası sağlamak amacıyla
Microsoft Dynamics AX 2012 ortamı için gereken farklı sunucu
lisansları ile ilgili tahminler oluşturun.
Kullanım Profili Oluşturucu verilerine, proje paydaşlarının uygulama
planlamasını daha iyi anlamak amacıyla kullanabilecekleri proje özet
raporunda yer verilir.

•

•

Sistem Arıza Tespiti
Sistem arıza tespiti, BT yöneticilerine bir ya
da daha fazla Microsoft Dynamics AX
ortamının sağlık durumunu daha iyi
anlayabilmeleri için yardımcı olur.
Uygulama hakkındaki sistem bilgilerini
otomatik ve periyodik olarak toplayacak
şekilde konfigüre edilebilen, yerel olarak
kurulu bir bileşene sahip bulut tabanlı bir
uygulamadır. Performansın izlenmesi ve
potansiyel sorunların belirlenmesi için
bilgiler, dahili kurallara göre çalıştırılır.

•
•

•

Bir ya da daha fazla Microsoft Dynamics AX 2012 ortamının sağlık
durumunu izleyin ve anlayın.
Microsoft Dynamics AX 2012 ortamından toplanan veriler için kurallar
belirleyin ve takip edin ve sonuçları sade, kolay gezinilebilen ve
sorunlara hızlı erişim sağlayan bir grafik panoda görüntüleyin.
Uygulama yönetiminde proaktif davranabilmenize yardımcı olacak
izleme ve düzeltici işlem raporları oluşturun.

Sorun Arama
Sistem arıza tespiti, BT departmanına
yardımcı olur. Sorun arama, Microsoft
Dynamics AX 2012 uygulamalarında bildirilen
sorunlar ile ilgili KB makaleleri, yamalar,
devam eden düzeltmeler ve çözümler içinde
arama yapabileceğiniz bir arama motorudur.

•

•

•
Bildirilen sorunların durumunu görün,
yamaları indirin ve ortam üzerindeki etkiyi
anlamak için kurulum öncesinde hangi
nesnelerin etkilendiğini görün.
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•

Microsoft Dynamics AX 2012 ortamınızdaki sorunların çözülmesi için
KB makaleleri, yamalar, devam eden düzeltmeler ve çözümler içinde
arama yapabilmenizi sağlayan arama motoru.
Uygulamanız etkin bir şekilde çalışmaya devam etmesi için bildirilen,
devam eden ve giderilen sorunlar arasında arama yapın ve çözüme
hızlı bir şekilde ulaşın.
Yamaları indirin, yama tarafından hangi nesne ve kod satırlarının
etkilendiğini görün ve değişikliklerin ortam üzerindeki etkisini analiz
edin.
Uygulamanın proaktif yönetimi için sorun durumu değişiklikleri ve AX
işlevsel alanı düzeltmeleri ile ilgili bildirimler alın.

Yaşam Döngüsü Hizmetleri
Bulut Tabanlı Destek
Sorunları engellemek ve çözmek için
müşteri odaklı bulut destek süreci.
Birlikte çalışma destek süreci kendi
kendine arıza tespitini, Microsoft ile
müşterinin iletişimini ve müşteri ortamının
çoklanarak Microsoft veri merkezinde
yayınlanmasını kolaylaştırır.

•
•

•

Sorun bildirme sürecini kolaylaştırın.
İletişimi kolaylaştırmak ve tek biçimli hale getirmek için sistem
konfigürasyonunu çoklayın ve Microsoft veri merkezindeki bir VM'de
otomatik olarak yayınlayın.
Sorun çözülene kadar VM'yi kullanıcı ile Microsoft arasında paylaşın.

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 için Microsoft Azure Uygulama Portalı
Portal, sunucu seti uygulamasını otomatik
hale getirerek Microsoft Dynamics AX 2012
R3'ün Microsoft Azure üzerine
uygulanmasına yardımcı olur.

•

•

•

Microsoft Azure** üzerinde Microsoft Dynamics AX 2012 için
demo, geliştirme/test ve üretim* gibi çoklu topolojilerin
uygulanmasını basitleştirin ve otomatik hale getirin.
Microsoft Azure** kullanarak
felaket durumunda geri kurtarma
senaryosu sağlayın
Microsoft Dynamics AX 2012 R3'ü
Microsoft Azure üzerine manuel
olarak uygulayarak Hizmet Olarak
Altyapıdan faydalanın.

Microsoft Dynamics Yaşam Döngüsü
Hizmetlerinde Microsoft Azure Uygulama Portalı

* Haziran 2014 için planlanmaktadır
** 2014 ikinci yarısı için planlanmaktadır
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Bulut

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 için Microsoft Azure Uygulama Portalı
Alt yapınızı iş ihtiyaçlarına göre yukarı veya
aşağı ölçeklendirmek için Elastic IT'nin
gücünden faydalanın.
BT operasyonlarınızı genişletmek için her
kuruluşun buluttan beklediği deneyim, global
ayak izi, güvenlik ve güvenilirlikten
faydalanın.

•
•
•
•

•

Azure kullanmak için Microsoft Dynamics AX 2012 R3 sertifikasyonu
ile IaaS'den faydalanın
Kuruluşunuzun ihtiyaç duyduğu istediğiniz sayıda geliştirme ve test
ortamını kolayca uygulayın.
Haftalar değil saatler içinde hızlı bir şekilde üretim ortamı kurun.
Yaşam Döngüsü Hizmetleri Azure uygulama portalı aracılığıyla
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 uygulamasını basitleştirin ve
otomatik hale getirin
İş ihtiyaçlarınıza uygun çeşitlilikte bulut iş yükleri ile global tabanlı
platformda kapasitenizi ölçeklendirin.

Microsoft Azure Destekli Felaket Geri Kurtarma (yakında)
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
uygulamalarının felaket durumunda geri
kurtarılması için bulutun gücü,
ölçeklendirilebilirliği ve esnekliğinden
faydalanın.

•

Microsoft Azure'da Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ortamına
bağlayabileceğiniz bir felaket durumunda geri kurtarma ortamını
yerinde veya bulut üzerinde kolayca kurun.

Microsoft Azure Üzerinde Microsoft Dynamics Yaşam Döngüsü Hizmetleri
Yaşam Döngüsü Hizmetleri, Microsoft
Dynamics AX 2012 uygulamalarının
uygulama yaşam döngüsü yönetimine
yardımcı olan ve düzenli olarak güncellenen
tek biçimli bir birlikte çalışma ortamı
sağlayan Microsoft Azure tabanlı bir birlikte
çalışma portalıdır.

•
•

•

•
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Uygulama projesi ve ilgili belgeler görünümüyle global ekipler için tek
depoya kolay ve güvenli erişim sağlayın.
Bulut üzerinde müşteriler ve iş ortakları tarafından ayrı ayrı ve birlikte
kullanılabilen bir birlikte çalışma alanıyla daha fazla işbirliği ve hız
sağlayın.
Kullanıcı tanımlı ve bulut destekli bir şekilde olay çözümünü
kolaylaştırın ve hızlandırın. Bu birlikte çalışma destek süreci kendi
kendine arıza tespitini, Microsoft ile iletişiminizi ve ortamınızın
çoklanarak Microsoft veri merkezinde yayınlanmasını kolaylaştırır.
Sistem sağlığını izlemek, özelleştirmeleri değerlendirmek veya bulut
üzerindeki düzenli ve sık güncellemeler ile ilgili sorunları çözmek için
en yeni Microsoft hizmetlerini ve rehberliğini kullanın.

Bulut

Microsoft Azure Uygulama Hizmetleri ile Modern Uygulamalar ve Mobilite
Kuruluşun güvenlik duvarının arkasındaki
Microsoft’a ait veya özel yapılmış modern
uygulamaları Microsoft Dynamics AX ile
kolayca ve güvenli bir şekilde bağlayın.
Bu çerçevede mobil cihazlar üzerindeki
uygulamalar ile Microsoft Dynamics AX
arasındaki haberleşme için Microsoft
Dynamics AX web hizmetleri çerçevesi
kullanılmaktadır.

•
•
•

Kuruluş güvenlik duvarının arkasındaki cihazları Windows Azure
Service Bus kullanarak bağlayın
Kimlik sağlayıcı olarak Microsoft Active Directory Federation
Services kullanarak güvenli veri iletişimi sağlayın.
Windows Store aracılığıyla Microsoft uygulamalarını kurumsal
kullanıcılara dağıtın ve Windows Intune ile kuruluşun özel
mağazasından özel uygulamalar sağlayın.

Microsoft Dynamics AX Kümülatif Güncellemeler
Yeni güncelleme deneyimi ile Microsoft
Dynamics AX 2012 uygulamalarınızı
güncel tutun.

•
•
•
•
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Yaşam Döngüsü Hizmetleri ile en yeni CU'ları keşfedin ve indirin.
CU'daki uygulamanız ile ilgili güncellemeleri kolayca belirleyin.
Yaşam Döngüsü Hizmetlerinde etkilenen iş süreçleri ile ilgili bilgi
edinin.
Otomatik kod birleştirme özellikleri ile zaman kazanın.

Yaygın Birlikte Kullanılabilirlik
Uygulamayı kolaylaştıran ve maliyetleri
azaltan, işinizi ileriye taşıma gücü sağlayan
standart bir Microsoft teknoloji platformu
üzerinde çalışarak bugün ve yarın
yenilikçiliği teşvik edin. Yerinde, bulut
üzerinde (iş ortakları aracılığıyla) veya hibrid
bir model kullanarak size en uygun kurulumu
gerçekleştirebilir ve gereken şekilde aralıklı
değişiklikler yapabilirsiniz. Microsoft
Dynamics AX ile Microsoft'tan araştırma,
geliştirme ve yenilik için sürekli olarak
desteklenen bir iş çözümünü edinmiş
olursunuz.

Pazara yeni sürülen Microsoft ürünleri desteği de dahil olmak üzere
Microsoft Dynamics AX 2012 ile Microsoft iş verimliliği çözümleri ve
uygulama platformu arasındaki birlikte çalışabilirlik sayesinde yatırımlarınızı
maksimize edin, TCO'yu düşürün ve ek verimlilik kazanımları elde edin:
• Microsoft Windows 8.1,
• Microsoft Windows Server 2012 R2
• Microsoft SQL Server 2014, Microsoft Internet Explorer 11
• Microsoft Azure (Altyapı Olarak Servis)**

Eksiksiz genel bilgiler için sistem gereksinimleri belgesine bakın
(1 Mayıs 2014 itibariyle ulaşılabilir).
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