Launch Utility
– planlæg NAV/Navision opgaver i tre lette trin

ExpandIT Launch Utility er et Windows program, der gør det enkelt at planlægge og
automatisere opgaver i NAV.
Produktets funktioner:
• Tusindevis af aktiver kunder i alle verdensdele Antarktis
undtaget.
• Automatiser og planlæg NAV-kørsler det samme sted som
Windows-kørsler.
• Modtag statusrapporter via email eller SMS.
• Start Windows-jobs før og efter NAV-jobs.
• Log NAV-hændelser det samme sted som jeres Windowshændelser.
• Sproguafhængig.
• I behøver kun at genstarte Windows-serverne for at få hele
jeres NAV-miljø tilbage på sporet.
• Understøtter NAV/Navision version 2.00 og senere.
• Du slipper for at anvende NAS.
• NAV-jobs afvikles med deres individuelle sikkerhedsindstillinger og ikke kun med NAS’ens.
• Ældre NAV-jobs kan afvikles på en nyere NAV så længe NAV
understøtter de komponenter jobbet bruger.
• Sikker remote adgang til både NAV- og Windows-jobs via
standard Windows værktøjer.

Så let er det:
1. Giv ExpandIT Launch Utility et passende login og password
til NAV og angiv hvilke kørsler som skal afvikles.
2. Angiv i ExpandIT Launch Utility, hvad der skal ske når
kørslen er afviklet eller hvis kørslen fejler.
3. Gem så mange forskellige konfigurationer du har brug for.

Hvad får du?
Download softwaren fra www.expandit.com; køb
”Da
vi implementerede
Launch Utility
gik min drøm om
automatiserede
processer i opfyldelse.”
- Direktør,
Topspares A/S

licensen fra din NAV-Partner og få support fra ExpandIT i
samarbejde med din NAV-Partner.
Send ganske enkelt dine opgaver, ønsker og/eller ideer til
support@expandit.com og så arbejder vi sammen med

din NAV-Partner for at få mere ud af din NAV.
Husk at selv en ældre NAV kan bidrage til vækst og
effektivitet.

ExpandIT Launch Utility kan hentes på
www.expandit.dk og kommer med en
demonstrationslicens, der kun fungerer på firmaer,
hvis navne starter med CRONUS.

ExpandIT Utilities kan bestilles på sales@expandit.com
ExpandIT Utilities leveres af et verdensomspændende netværk af ExpandIT forhandlere.

