AXDATA MARINE & OFFSHORE
Dette er en tilleggspakke til Microsoft Dynamics AX for bedrifter som leverer varer og
tjenester til Maritim og Offshore sektor. Pakken gir din bedrift en oversikt over alle
fartøy din bedrift leverer varer og tjenester til, og hjelper din bedrift med å håndtere
dokumentasjon av miljøskadelige stoffer i dine varer.

opp selve strukturen på båten, og
håndteringen av hva som leveres hit.
Green Passport
Dokumentér hvilke miljøfarlige stoffer
dine varer inneholder med Green
Passport. Modulen lar deg skrive ut
Axdata Skipsregister

miljøsertifikater på hva din bedrift
sender avgårde av miljøfarlige stoffer i

Axdata Skipsregister lar deg bygge opp

leveranser hvor kunden krever denne

et register over alle skip din bedrift

type dokumentasjon.

leverer varer og tjenester til, slik at du
får en oversikt over alt din bedrift har
levert fysisk på et skip historisk,
uavhengig av hvilke prosjekter og
kontrakter de er levert gjennom.

Opprinnelsen for denne løsningen er
The Ship Recycling Convention som i
2009 vedtok at det i forbindelse med
destruksjon og resirkulering av skip
skal finnes et såkalt «Inventory of

Formålet er å gi dine ansatte så mye

Hazardous Materials» -ofte kalt Green

informasjon som mulig om det skipet

Passport.

de jobber mot, samt få en oversikt over
andre skip som eies av samme reder.
Dine ansatte kan da raskt se hva de
eventuelt trenger å ha med av
reservedeler dersom de skal fysisk ut
på båten.
* Modulen forutsetter Axdata
Installation som benyttes til å bygge

Du kan også få en oversikt over
miljøfarlige stoffer i en stykkliste
dersom det er større komponenter
som er bygget opp av mange varer.
Miljøsertifikater vil automatisk skrives
ut ved levering av varer der dette
ønskes og legges ved leveransen. Dette
kan skrives ut på nytt etter behov.

For spørsmål rundt produktet, ta kontakt med salg@axdata.no eller ring +47 469 44 000

Axdata forstår dine behov
Med 18 års erfaring og et sterkt fokus på faglig kompetanse har vi ansatte som selv
har erfaring fra de ulike industriområdene vi opererer i. Du får derfor en aktiv
sparringspartner som vil lede deg trygt gjennom implementeringsprosessen.
Våre kjerneverdier er respekt, kompetent og engasjement. Vi vil derfor arbeide hardt
for å overhold frister, og være åpne og ærlige i våre estimater. Axdata har et tett
samarbeid med Microsoft og ble kåret til årets norske Microsoft Dynamics partner i
2011. Vi tilhører også Microsofts President’s Club som representerer de 5% beste
Microsoft partnerne globalt og søker å heve vår kompetanse til enhver tid. Våre
ansatte søker hele tiden nye muligheter for å gjøre din bedriftshverdag enklere.
Engasjement og positivitet er noen ord som beskriver vår arbeidsstil. Vi har ambisiøse
medarbeidere som brenner for jobben sin og vil dele kunnskapen med deg og din
bedrift.
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