Axapta Element Logger
Effektiviser opgraderingsprocessen - spar tid og penge!
Beskrivelse:
Axapta Element Logger er et add-on modul til Axapta, som benyttes til at logge hvilke elementer brugerne benytter. Det er således muligt, at se/spore hvor ofte og hvem der har benyttet de forskellige tilretninger/elementer.
Logningen foregår automatisk uden ændringer i brugen af Axaptaen.
Feature list:
Det er muligt at opsætte for hvilke regnskaber og for hvilke brugere man ønsker Axapta Element Logger aktiveret.
Det betyder, at man har mulighed for kun at logge benyttede elementer for udvalgte regnskaber.
Via opsætning kan man vælge, hvilket niveau man ønsker at logge. Det kan være på et helt overordnet niveau, hvor
der dannes en sum pr. element, eller på transaktionsniveau hvor bl.a. dato og tidspunkt gemmes.
I modulet findes fleksible skærmbilleder, hvor man kan få overblik over hvilke elementer, der er blevet logget. Der
kan bl.a. ses hvilke regnskaber og hvilke brugere logningen er aktiveret fra. Ønsker man yderligere sporing, kan
man gå på transaktionsniveau og se fuld historik.
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Modulet kan generere en ”Negativ-liste” over ubenyttede elementer. Det vil sige, elementer der findes i Axaptaen, men som brugerne aldrig benytter. Disse elementer SKAL have fokus ved en eventuel opgradering – da de
sandsynligvis bare kan slettes.

Hvorfor Axapta Element Logger?
• Tidsbesparing ved opgradering, da modulet danner grundlag for en bedre vurdering af, hvilke elementer der
skal opgraderes.
• Overskuelig dokumentation af hvilke tilretninger/elementer brugerne benytter.
• Dannelse af en “Negativ-liste” over ubenyttede tilretninger som er af særlig relevans ved oprydning/opgradering af elementer.
• Effektiv monitorering af brugeradfærd og dermed synliggørelse af hvilken funktionalitet en given bruger
benytter.
• Kvalitetssikring af rettighedsopsætning. Herved bliver det lettere at overskue om en brugerer har adgang til
skærmbilleder, som vedkommende ikke burde have rettighed til. Det kan eksempelvis være om en ordremodtageren har haft adgang til finansposterne.
• Hjælp til vurdering af hvor der skal sættes ind ved performance-tuning.
Krav til Axapta installation:
Axapta version 2.5 eller 3.0.
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