
 

Konvertera classic-rapporter på några sekunder 

Reports ForNAV Converter gör det riktigt enkelt att köra rapporter utvecklade för 

Microsoft Dynamics NAV i C/SIDE (så kallade “classic” reports) på nyare Microsoft 

Dynamics NAV-versioner som kräver RDLC-formatet. 

Tre enkla steg 

Konverteringen görs genom tre enkla steg som bara tar några få sekunder: 

1. Exportera 

EXPORTERA era nuvarande rapporter. 

C/SIDE-rapporter exporteras från en “classic”-databas. Detta kan göras med en 

eller flera rapporter. 

2. Konvertera 

KONVERTERA rapporterna genom att använda Reports ForNAV Converter. 

Den exporterade filen konverteras till ett format som kan importeras till 

Microsoft Dynamics NAV 201X. 

3. Importera 

IMPORTERA filen till den nya Microsoft Dynamics NAV-versionen. 

I den uppgraderade utvecklingsmiljön för Microsoft Dynamics NAV är allt som behöver göras att importera den 

konverterade filen, kompilera och köra rapporten. Denna process tar mindre än en minut, till och med för komplexa 

rapporter. Allt som krävs är samma datastruktur (tabeller), uppgraderad affärslogik (nödvändigt vid en uppgradering) och 

samma språkversion. 

 

Reports ForNAV Designer 

Vår Reports ForNAV Designer är ett mycket användarvänligt verktyg för att skapa och anpassa rapporter i Microsoft 

Dynamics NAV. 

 

Om du känner till rapportverktyget för C/SIDE så kan du börja använda Reports ForNAV Designer omgående. Vi 

tillhandahåller en förbättrad användarmiljö med lättanvänd ”drag-and-drop”-funktionalitet. 

 

Förutom att stödja allt som du är bekant med sedan tidigare från C/SIDE (tex sidhuvuden, sidfötter, överföring av totaler, 

specialformulär, följesedlar, fakturor med betalningsinformation) så innehåller Reports ForNAV Designer också följande: 

 Editering av dataset, inklusive kolumner – detta kan du göra antingen i ForNAV Designer eller i C/SIDE 

 Enkelt skapande av nya rapporter, inklusive mallar och andra verktyg för förbättrad produktivitet 

 Utökat PDF-stöd 

 Stöd för Microsoft Word, Excel, och XML 

 Streckkoder/QR-koder, tabeller och grafiska element 

 Stöd för JavaScript 

 Konvertering och editering av RDLC-rapporter 

 Förhandsgranskning med eller utan request page, och med live-data 

 Spara design i anpassade layouter eller rapport-objekt 

 Och mycket mer… 

 
Alla produkter, namn, logos och varumärken tillhör deras respektive upphovsrättsliga ägare. 

 

Allt vi gör gör vi för att förenkla arbetet med rapporter. När det handlar om att konvertera, underhålla och utveckla rapporter 

för Microsoft Dynamics NAV är vi fast beslutna att ge Microsoft Dynamics NAV-partners och kunder den enklaste och snabbaste 

upplevelsen. Inget mer, inget mindre. 

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

Funktioner 

 Snabbt och enkelt 

 1:1 automatiserade 
konverteringar 

 Utökat PDF-stöd 

 Stöd för Word, Excel och 
XML 

 Inga ändringar på 
objekten i databasen 

 Kräver ingen installation 
på klienterna 

 Loggfil 

 Stöd för Microsoft 
Dynamics NAV 2013,  
2013 R2, 2015, 2016 och 
2017 

 Snabb exekvering av 
rapporter på servern 


