www.in2scope.nl

info@in2scope.nl

AX2XML voor Dynamics AX
Beheersbare rapport en document layouts

FACTSHEET
AX2XML voor Dynamics AX

www.in2scope.nl

info@in2scope.nl

AX2XML voor Dynamics AX

AX2XML 2 the point

AX2XML is een framework

Tijdens het afdrukken van een document Optie

binnen Microsoft Dynamics AX

XML selecteren is ‘all it takes’.

dat wordt ingezet om

AX2XML verzorgt de vertaling naar en het

Dynamics AX documenten en

aanmaken van een XML document.

rapporten om te zetten naar

AX2XML vertaalt standaard Dynamics AX

XML formaat.

rapporten dynamisch in een XML document.

Het framework dient als interface tussen Dynamics

AX2XML framework stelt u in staat op

AX rapporten en een Document Output

eenvoudige wijze XML gegevens toe te

Management systeem dat XML bestanden kan

voegen aan bestaande en nieuwe rapporten.

verwerken, zoals StreamServe of Lasernet.

AX2XML levert rapport meta data en data aan.
Het ontvangende document management systeem
verzorgt de rapport rendering en afhandeling.
Afhandeling kan zijn het verzorgen van de lay-out
van het document, maar ook de distributie en
opslag van het output document.

Naast de meegeleverde report stack, waarin de
gangbare externe documenten zijn opgenomen,
biedt het AX2XML framework de mogelijkheid op
eenvoudige wijze bestaande rapport interfaces
aan te passen en nieuwe rapporten toe te voegen.
Standaard worden voorkomende documenten
meegeleverd, zoals inkooporder bevestging,
verkoop pakbon, verkoop factuur, aanmaning, etc.
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Systeemvereisten

Eenmalige en eenduidige investering voor al

Microsoft Dynamics AX 2009.

uw Dynamics AX rapporten en documenten.

In2Scope AX2XML.

Minimaal onderhoud.

Document Output Management software.

De volledige lay-out en distributie en opslag is
volledig buiten Dynamics AX te beheren
zonder tussenkomst van ontwikkelaars; deze
activiteiten liggen volledig in de
gebruikersorganisatie. Hierdoor ontstaat een
bijzonder krachtig concept dat transparant is
voor de eindgebruiker.
Middels AX2XML kunnen alle Dynamics AX
rapporten en documenten electronisch worden
aangeboden aan afnemers en ook worden
ingelezen in ontvangende systemen.
Alle relevant beschikbare data voor een
document of raport wordt standaard
opgenomen in het XML-bestand.
AX2XML is volledig ontwikkeld en
geïntegreerd in Dynamics AX.
Doordat het een onlosmakelijk onderdeel
vormt van Dynamics AX is er een rimpelloze
overgang van data vanuit AX naar XML.
Nieuw gedefinieerde of maatwerk rapporten en
documenten kunnen op eenvoudige wijze
worden toegevoegd aan de verzameling
output documenten van AX2XML.
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