
DANDOMAIN WEBSHOP INTEGRATION 
- DIREKTE I MICROSOFT DYNAMICS NAV

5 fordele ved Pronavic DWI

Overfør jeres salgsordrer fra webshoppen 
direkte til Dynamics NAV / Navision. Dan og 
bogfør fakturaer uden manuelle 
indtastninger.

Integrerede finans- og 
rapporteringsmuligheder. 

Få overblik over jeres lagerbeholdning, 
rentabilitet og kostpriser med automatiseret 
synkronisering. 

Automatisk træk af kundens kortbetaling ved 
scanning af ordren inden afsendelse eller ved 
bogføring.

Mulighed for udvidet lagerstatistik: pakkefejl, 
effektivitet og tidsforbrug. 

Se fakta om modulet på bagsiden

Kontakt os for nærmere aftale omkring en 
uforpligtigende demonstration.

Pronavic Business Systems ApS
Godthåbsvej 23 - 25, DK-8660 Skanderborg
Tel: +45 7070 7940 |info@pronavic.dk | www.pronavic.dk

Kontakt Povl Peder Odgaard på 26806028 eller 
ppo@pronavic.dk
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Hvilke versioner fungerer modulet til?
Modulet er udviklet til Microsoft Dynamics NAV version 2013, 2015 samt 2016, men også i en begrænset udgaver til klassiske klienter.

FAKTA FOR PRONAVIC DOCFLOW TIL 
MICROSOFT DYNAMICS NAV

Hvordan fungerer modulet?
Modulet fungerer ved at salgsordren og tilhørende salgslinjer overføres fra webshop til en kladde i NAV. Herfra vil ordrer kunne
behandles og oprettes som NAV salgsordre. Hvis nødvendigt vil modulet automatisk hente og oprette nye varer og kunder, 
ligesom den også vil opdatere stamdata på kunde samt vare kortet hvis der er ændringer i udvalgte felter.  

Kan man automatisere processen yderligt?
Ja, der medfølger 4 rapporter der vil kunne opsættes i opgavekøen i NAV således at både ordre, vare og kunder automatisk oprettes 
i NAV. Ændringer til vare oplysninger behandles lige så, ligesom ændringer til aktuelle ordre gennemføres. Hvis en kladdelinje går 
på fejl, evt. pga. manglende mapning, så findes der en fejllog med forklaring til de forskellige årsager. Lagerbeholdning overføres i 
den fjerde af disse 4 rapporter fra NAV til Webshop baseret på hvorvidt der har været vareposter på varen.

Kan modulet håndtere kundespecifikke felter? 
Ja, modulet giver mulighed for at matche kunde specifikke felter fra webshop til NAV felter. 
Dette vedrører både vare, ordrehoved, ordrelinje samt kundekortet.

Kan modulet opdatere ordrestatus i webshop
Ja, man kan fra NAV ordren ændre status på webshoppen. 

Hvor lang tid tage det at implementere?
Det kan implementeres på under 1 dag. Der er F1 hjælp til hele modulet med fyldige beskrivelser.

Hvilke udgaver af integration understøttes?
Til NAV 2013 og nyere understøttes API integration til DanDomain. Den ældre klassiske klient understøtter kun SQL+DWI. 

Hvad består modulet af ?
Modulet består af  10 tabeller, 16 pages,5 rapport,er 1 MenuSuite, 1 XMLPort og 1 CodeUnit. Antal tabeller er afhængig af 
konfiguration og behov, nogle tabeller er temporære. 

Ændring i standard objekter er begrænset til salgshoved tabel, vare tabel + pages og evt. codeunit 80 for en kontroltjeck af beløb 
inden bogføring. 

Løsningen vil kunne lade sig gøre på en Starter Pack Licens uden ekstra tilkøb til licens!


