Microsoft Dynamics NAV

Version
Det har ju med åren blivit en del olika versioner i Navision och det är inte alltid så lätt att veta vilken
ni har. Så här gör du för att ta reda på det.
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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.
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Microsoft Dynamics NAV

Inledning
Idag finns det nog inga aktiva Dos-versioner igång. Ytterst få har version 2.0 –> 2.60 och några kör
version 3.0 –> 3.70. Desto fler har 4.0 –> 5.0 Sp1 och sen finns nya/uppgraderade installationer med
NAV 2009 –> NAV 2009 R2 där de flesta kör det klassiska gränssnittet medan några kör senaste
användarutseende RTC (dock ökar detta naturligtvis). From nästa version kommer enbart RTC att
stödjas. Det händer alltid spännande saker vid varje ny version som Microsoft släpper. Inte helt lätt
att hänga med i svängarna, men samtidigt vill man ju inte hamna i bakvattnet. Även yttre faktorer
som ändrade regler hos Skatteverket, nya operativsystem från Microsoft, integration med webb eller
mobiler mm påverkar kraftigt.

Vilken Navision-version har vi?

Du kan inte här se om ni kör en SQL eller Native C/side databas, men det vet definitivt er IT-ansvarig
och det har inte jättestor betydelse för den vanliga användaren.
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