
 

Fra “classic” til nyt rapport format på sekunder 

Vores Reports ForNAV Converter gør det utrolig nemt at afvikle rapporter, der er 

udviklet til Microsoft Dynamics NAV i C/SIDE (også kendt som “classic” rapporter) på 

de nyere Microsoft Dynamics NAV versioner som kræver RDLC formatet. 

3 enkle trin 

Konverteringen foregår i tre enkle trin, som blot tager få sekunder: 

1. Eksportér 

EKSPORTÉR dine nuværende rapporter. 

C/SIDE rapporter eksporteres fra en “classic” database. Dette kan gøres med én 

eller flere rapporter samtidig. 

2. Konvertér 

KONVERTÉR ved hjælp af Reports ForNAV Converter. 

Den eksporterede fil konverteres til et format som kan importeres i Microsoft 

Dynamics NAV 201X. 

3. Importér 

IMPORTÉR den konverterede fil i din nye Microsoft Dynamics NAV version. 

Når du åbner udviklingsmiljøet i din opgraderede Microsoft Dynamics NAV, er det eneste du skal gøre at importere den 

konverterede fil, kompilere den og køre rapporten. 

Vores partnere fortæller os at hele denne proces tager mindre end ét minut – selv for meget komplekse rapporter. 

Eneste forudsætning er at der er samme data (tabel) struktur, og at forretningslogikken er opgraderet (hvilket normalt er 

en del et opgraderings projekt), samt at det er den samme sprogversion af Microsoft Dynamics NAV. 

 

Reports ForNAV Designer 

Vores Reports ForNAV Designer er et brugervenligt værktøj til at lave og ændre rapporter i Microsoft Dynamics NAV. Hvis 

du kender C/SIDE rapport værktøjet, kan du begynde at arbejde med vores Reports ForNAV Designer umiddelbart. Vi 

tilbyder en enkel brugeroplevelse, med et overskueligt visuelt design og ”drag-and-drop” funktionalitet. 

 

Udover at vi understøtter alt det du kender fra C/SIDE – som fx. sidehoved, sidebund, transport af totaler, gruppetotaler, 

særlige formularer som pakkesedler, fakturaer med betalingsinformation og girokort – giver vores Reports ForNAV Designer 

en lang række yderligere funktionalitet: 

 Vedligeholdelse af datasæt, herunder kolonner – dette kan gøres direkte i ForNAV Designeren eller i C/SIDE 

 Nemt at lave nye rapporter, herunder brug af templates og andre hjælpeværktøjer 

 Udvidet PDF support 

 Support for Microsoft Word, Excel og XML output 

 Kontroller (”controls”) til stregkoder, QR koder, tabeller og grafik 

 Understøttelse af JavaScript 

 Konvertering og redigering af RDLC rapporter 

 “Preview” med og uden anfordringsbillede, og med rigtige data 

 Mulighed for at gemme tilpasninger i ”custom layouts” eller i rapport objekter 

 Og meget mere… 

 

Alle produkt navne, logoer og varemærker tilhører de respektive ejere 

 

ForNAV er etableret af Michael Nielsen, Jacob Reinholdt og Jan Sillemann. Vores eneste fokus er at gøre arbejdet med 

rapporter nemt. Når det handler om konvertering, vedligeholdelse og udvikling af rapporter til Microsoft Dynamics NAV, er 

vores mål at give partnere og kunder den hurtigste og mest enkle rapportoplevelse. Hverken mere eller mindre. 

ForNAV ● Telefon (+45) 7199 1915 ● www.fornav.com ● info@fornav.com 

Værd at vide 

 Hurtigt og enkelt 

 1:1 automatisk 
konvertering 

 Udvidet PDF support 

 Support for Word, Excel 
og XML output 

 Ingen ændringer i 
objekter i databasen 

 Kræver ingen 
installation på klienter 

 Log fil 

 Support for Microsoft 
Dynamics NAV 2013, 
2015, 2016 og 2017 

 Hurtig eksekvering af 
rapporter på serveren 


