Microsoft Dynamics NAV

Genvägär
Visst hade det varit toppen om du hade just dina arbetsmoment och rapporter snabbt åtkomliga i
vänsterkant utan att designa om hela Navigeringsrutan för alla användare? Jag vet att det finns
martyrer som gärna klickar sig fram och tillbaka genom menyerna (av flera anledningar), men att
snabbt komma åt Försäljningsorder för en ordermottagare skall inte behöva kräva flera klick än ett.
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Det är min förhoppning att du har nytta av den erfarenhet som ligger bakom dessa skrivna ord och infogade bilder för att på
så vis minska din egen arbetsbörda och slippa trampa på onödiga minor. Ökad kunskap ger dig möjlighet att bidra till högre
lönsamhet och kvalitet för ditt företag.
Hör gärna av dig och berätta om denna manual har varit en hjälp på vägen.
Mvh,
Joakim Hansson

Navisionaire
Strömstarevägen 39
434 95 Kungsbacka

Mångfaldigande av innehållet i detta material, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande
av Navisionaire.

www.navisionaire.se

2

Microsoft Dynamics NAV

Inledning
I tidigare versioner tom 3.70 var man tvungen att skapa nya menyformulär och tilldela olika
startmenyer för olika användare som tex Lagerpersonal. Från version 4.0 kom istället en
Navigeringsruta i vänsterkant som liknar Microsoft Outlook. Förutom att man kan behörighetsätta
vilken användare som skall kunna se vilken modul (tex dölja Ekonomi för säljare) samt personlig
valmöjlighet att dölja menyval via högerklick så tillkom Genvägar längst ner (högerklick för att flytta
längst upp). Det menyvalet är tomt och redo för dig att fylla med önskade saker som du snabbt vill
komma åt.

Högerklick
Högerklicka på vad som helst och skicka till dina Genvägar. Mer komplicerat är det inte.
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Genvägar
När du går till dina Genvägar så kan du via högerklick flytta runt dem, döpa om dem, skapa gula
mappar och undermappar samt även skapa genväg till ett externt word, excel, pdf-dokument, bild,
vilket kan vara praktiskt med tex prislistor eller annat (månadens produkt i mitt fall nedan).
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