
PRINT IS

ForNAVs partner PrintVis udvikler nyt opgraderingsværktøj

”
 

 Måske kan vi 
 udvikle noget, 
 der gør det 
 nemmere!

”Mange virksomheder oplever store udfordringer, når de skal opdatere deres 

gamle rapporter, så de passer til de nyere Microsoft Dynamics NAV versioner. 

ForNAV tilbyder, igennem sine partnere, perfekte løsninger til de udfordringer.”



PrintVis’ ledelsesværktøj
PrintVis, der er ForNAV partner, tilbyder skræddersyede løsninger til virksom-
heder indenfor den grafi ske industri. De leverer et ledelsesværktøj, som giver
kunden kontrol over alle processer i virksomheden. PrintVis fokuserer på 
kundernes unikke behov og har valgt at basere ERP funktionerne på Microsoft 
Dynamics NAV. 

PrintVis koncentrerer sig altid om at udvikle nye, strømlinede og geniale ideer, 
der forenkler brugernes oplevelser. En af deres smarte ideer opstod i december 
2015 på deres årlige konference som fandt sted i Gdansk, Polen. 

Udviklingen af et nyt opgraderingsværktøj
En af aftenerne i Gdansk, på en sightseeing-tour, snakkede Peter Tijsma, 
PrintVis System Developer, med en svensk partner om, hvor besværligt det 
er at gennemføre en opgradering. Efter lidt snak frem og tilbage, sagde Peter, 
”måske kan vi udvikle noget, der gør det nemmere!” Herefter gik udviklingen 
af opgraderingsværktøjet i gang. Henover sommeren blev der arbejdet videre 
på projektet på PrintVis’ interne møder. 

ForNAV passede perfekt ind
I efteråret 2015 blev PrintVis ForNAV partner og lavede deres første kunde-
projekt med ForNAV. Det stod hurtigt klart, at ForNAV ville passe perfekt ind 
i opgraderingsværktøjet og på en enkelt måde kunne løse udfordringen med 
opgradering af kundernes tilpassede rapporter. Det krævede dog, at ForNAV 
kunne understøtte Windows PowerShell teknologien. En kontakt til ForNAV’s 
udviklere fi k hurtigt overbevist dem om, at det var en god ide - og efter et par 
uger havde PrintVis den første prototype, de kunne teste på.  

Hvordan virker det?
Hele ideen bag opgraderingsværktøjet er, at PrintVis’ partnere på en nem og 
enkel måde kan opgradere deres kunder til den seneste version af PrintVis løs-
ningen. Som en del af dette kan rapporter opgraderes ved hjælp af ForNAV. 
Kunderne får en testlicens og kan således se deres løsning køre i et testmiljø, 
inden de beslutter sig endeligt for at opgradere deres rapporter. Tidligere tog 
denne proces lang tid, og det var væsentligt dyrere. Nu kan partnere i løbet 
af meget få trin få systemet op at køre og vise kunderne resultatet. Systemet 
viser, hvordan de gamle rapporter kommer til at se ud i den nye version, baseret
på kundens egne data. Det gør det muligt for kunderne at se, hvordan deres 
rapporter vil se ud med PrintVis og ForNAV og dermed få en fornemmelse af 
det, inden de skifter over.  

Nye opgraderingsprojekter
Halvandet år efter konferencen i Gdansk har PrintVis nu gang i otte opgrade-
ringsprojekter – fem i Denmark, to i Sverige og et i Finland. Som Peter siger: 
”vi har ikke så mange opgraderingsprojekter endnu”, men han er optimistisk 
for fremtiden. 

PrintVis er den ultima-
tive forretningsløsning for 
virksomheder indenfor den 
grafi ske industri.  
Deres løsninger er bygget 
direkte på Microsoft Dy-
namics NAV, hvilket gør 
PrintVis i stand til at hånd-
tere alle opgaver og pro-
cesser som, virksomheder 
i den grafi ske industri har 
behov for hver eneste dag. 
Med mere end 20 års erfa-
ring i den grafi ske industri 
og kontorer i Europa, Asien 
og USA, tilbyder PrintVis 
en standard software løs-
ning der reducerer nedetid 
og dyre konsulenttimer.
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Når det handler om kon-
vertering, vedligeholdelse 
og udvikling af rapporter til 
Microsoft Dynamics NAV,
er ForNAVs mål at give 
partnere og kunder den 
hurtigste og mest enkle 
rapportoplevelse. Det gør 
vi ved at udbyde vores 
Reports ForNAV Converter,
hvilket gør det utrolig 
nemt at afvikle gamle rap-
porter, så de passer til de 
nyere Microsoft Dynamics 
NAV versioner som kræver 
RDLC format. Derudover 
tilbyder vi Reports ForNAV 
Designer, som er et bru-
gervenligt værktøj til at 
lave og ændre rapporter i 
Microsoft Dynamics NAV. 

www.fornav.com
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