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Systemkrav: 
• Dynamics NAV 2.0-  

• Excel 1997- 

• SQL eller CSide-
databas 

 
 

Vad är ExSION 

 
Produktnamnet kommer från Ex i Excel 
och SION från Navision som var det 
tidigare namnet på Dynamics NAV.  
 
Komponenterna i ExSION är: 
 
Funktioner, utöver alla standardfunkt-
ioner som SUMMA, nuvärde med mera 
får man en rad nya funktioner som vi-
sar kontoställning och mycket annat.  
 
Dynamisk nerladdning gör att du ex-
empelvis kan ladda ner just de kunder 
som köpt under viss period. 
 
Det går även att skapa nya egna funkt-
ioner som utnyttjar just de anpassning-
ar som finns i ert system. 
 
Genom att kombinera dessa funktoner 
kan man skapa eleganta och avance-
rade rapporter.  
 
ExSION har dessutom en prislapp som 
passar alla användare av affärssyste-
met.  
 
 
 
För vem? 

 
ExSION kräver ingen avancerad IT-

kunskap utan riktar sig till verksamhets-
människor. Bland användarna återfinns 
ekonomer, VDar, säljchefer, inköpare 
och kvalitetsansvariga. Även vi som är 
konsulter kring Dynamics NAV använ-
der ofta ExSION för att göra rapporter. 
 
För dig som kan Excel räcker det med 
en dags utbildning för att du ska kunna 
börja göra rapporter. Sen är det bara 
fantasin som begränsar hur avance-
rade rapporter du kan göra. Färdiga 
rapporter kan förstås alla som har Ex-
SION köra. 
 
 
 
 
 

ExSION är ett tillägg till Excel som gör att man med lite kunskaper i Ex-
cel kan skapa rapporter med valfria data från affärssystemet Microsoft 
Dynamics NAV. Det är ett verktyg för att du i verksamheten ska kunna 
ta fram just de rapporter du behöver. 



Enkel och kraftfull rapportering från Dynamics NAV med Excel. 

ExSION 

 
 

Fördelar 
 
För användaren av affärssystemet 
 
• Ta fram såväl adhoc-rapportering för 

avstämning och liknande som mer 
genomarbetade styrelserapporter.  

• Spara rapporterna frikopplade från 
affärssystemet och skicka dem till 
styrelsen eller andra som inte nor-
malt har tillgång till NAV. 

 
För företagsledning 
 
• Äntligen kan ni få fram de nyckeltal 

som ni vill styra verksamheten med. 
• Inget mer klipp och klistra för skapa 

styrelserapporter.  
• Spåra underliggande transaktioner i 

Dynamics NAV med ett musklick. 
 
 
 
 
 
 
Andra fördelar: 

 
• ExSIOn kan producera dokumentat-

ion av hela din databas 
• Hämta data (konsolidera)från flera 

olika företag till en rapport 
• Koppla olika tabeller (join ) med data 
 
Tekniken 
 
 C/Front används för att hämta data i 

Dynamics NAV. 
 Fungerar med Citrix/TerminalServer 

och Office i samma miljö 
 Fungerar med SQL eller NAVs egen 

databas. 
 
Licensiering 
 
Exsion finns i alternativa paket  
 
-3 namngivna användare 
-7 namngivna användare 
-15 namngivna användare 
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