Fact Sheet

DXC Product Data
Management Extension
Gjør produktenes livssyklus og
BOM enklere, og legg til rette for
kundespesifikk fulfilment

Fordeler
• Spar tid og ressurser med
avanserte muligheter for
forvaltning av produktdata
• Forsikre deg om at de enkelte
produktene bare kan kjøpes,
håndteres og selges basert på
forhåndsdefinerte regler for
livssyklus
• Bruk vanlige stadier for
livssyklus og unike stadier
som er tilpasset dine unike
behov
• Bruk funksjonaliteten for
forvaltning av både BOM-er
og resepter
• Spar tid og reduser feil ved
vedlikehold av BOM-er og
resepter
• Få en enkel visualisering og
sammenligning av komplekse
BOM- og reseptstrukturer
• Gi kundene bedre service med
unike, kundespesifikke
salgsordreoppsett per
produkt

Med knappe tidsfrister, små marginer og økende forventninger
fra kundene, kan effektive prosesser for forvaltning av
produktdata utgjøre forskjellen mellom suksess og fiasko for
prosjektene dine. DXC Product Data Management Extension
introduserer en rekke forbedringer av funksjonalitet, både for
forvaltning av produktlivssyklus, BOM og produktenes
sammensetning så vel som fulfilmentprosesser for kundene.
Dermed får du en daglig prosesseffektivitet som gir deg det
konkurransefortrinnet du trenger for å yte bedre service til
kundene og å verne om fortjenestemarginene.
Få en fleksibel forvaltning av
livssyklus for frigitte produkter
Fra den første frigivningen til den endelig
blokkeringen av tilgjengelighet kan et
produkt gjennomgå mange faser i sin
livssyklus. Hver fase har sine
begrensninger for hvor og hvordan
produktet kan brukes.
DXC Product Data Management
Extension gir et mer omfattende
alternativ til livssyklusfunksjonaliteten
som er tilgjengelig i Microsoft Dynamics
365 Supply Chain Management. Den
åpner for mer fleksible definisjoner av
livssyklusfaser som du kan bruke til å
styre produktets tilgjengelighet og bruk
på tvers av innkjøp, lager (produksjon)
og salg, så vel som å kunne tilordne
livssyklusavhengige innstillinger for MRPgruppedekning for hvert produkt.

Du kan definere livssyklusfaser som er
tilpasset vanlige stadier for produktets
livssyklus, slik som de som er nevnt
nedenfor:
• Evaluering: Produktet kan kjøpes inn
manuelt, men det er blokkert for salg
• Innfasing: Produktet kan kjøpes inn
gjennom MRP og legges på lager, men
det er blokkert for salg
• Aktiv: Ingenting er blokkert
• Utfasing: Produktet kan selges, men
det er blokkert for innkjøp
• Blokkert: Både innkjøp og salg av
produktet er blokkert
Du kan også definere spesifikke faser
som er tilpasset dine unike behov for
livssyklus.
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Funksjoner
• Utvider livssyklusfunksjonaliteten som er
tilgjengelig i Microsoft
Dynamics 365 Supply
Chain Management
• Styr de enkelte produktenes
tilgjengelighet og bruk på
tvers av innkjøp, lager og
salg
• Se informasjon om
produktenes faser i BOM- og
reseptlinjer, ved oppslag og
i BOM-/reseptdesigner
• Gi produktene tilordning til
MRP-dekningsgruppeoppsett basert på
livssyklusfase
• Få automatisk arving av
blokkerings- og
dekningsgruppeoppsett fra
aktuell livssyklusfase
• Sammenlign BOMer/resepter i detalj eller bruk
filter for bare å se
forskjellene
• Definer standard oppsett
for produktsalgsordrer per
kunde eller per kundegruppe

Du kan se produktfaseinformasjon klart markert med intuitive ikoner, for eksempel i
tabeller og ved oppslag
Når du tilordner en fase til et produkt eller
flytter det til en ny fase, vil produktet
automatisk arve de innstillingene for
blokkering og gruppedekning som er
definert for den fasen.
Du kan se informasjon om produktets
fase bl.a. på artikkellinjene i en BOM
(eller ingredienslinjene i en resept), I
BOM- og reseptdesigneren og ved
oppslag på linjer i salgsordre.
Enklere vedlikehold og
sammenligning av BOM- og
reseptversjoner
Det kan være vanskelig å se forskjellene
mellom flere versjoner av BOM/resept når
du arbeider med komplekse BOM- og
reseptstrukturer.
Med DXC Product Data Management
Extension kan du sammenligne detaljene i
to BOM-er eller resepter og se en enkel,
intuitiv indikasjon av forskjeller, slik som:
• De relative mengdene av de enkelte
artiklene eller ingrediensene som inngår
i begge BOM-ene eller reseptene
• Mengden av artikler eller
ingredienser som bare brukes i en av
de valgte BOM-ene eller reseptene

Du kan vise en omfattende oversikt
over alle elementene, eller forenkle
sammenligningen ved å vise bare
elementer der det er forskjeller.
Optimaliser fulfilment med
kundespesifikke oppsett av
salgsordrene
Med Microsoft Dynamics 365 Supply
Chain Management kan du definere
normal, minimum og maksimum
mengde for salg av hvert enkelt
produkt.
Kundene dine kan imidlertid ha
individuelle behov for mengder når de
bestiller disse produktene fra deg.
Med DXC Product Data Management
Extension kan du definere
standardoppsettet for salgsordrer for
et produkt per kunde eller per
kundegruppe, uavhengig av hvilket
anlegg eller lager produktet skal
sendes fra.

Learn more at
www.dxc.technology
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