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Intercompany InsightsIntercompany Insights
Intercompany Insights jest rozszerzeniem funkcjonalności Zapasy w Dynamics 365 Business Central, które umożliwia
sprawdzenie i wyświetlanie dostępności zapasów w firmach zdalnych.

Dzięki temu rozwiązaniu, firmy międzynarodowe oraz grupy kapitałowe, które działają w wielu lokalizacjach w oparciu o wiele baz
danych i dzierżawców, zyskują możliwość wglądu w dostępność zapasów w czasie rzeczywistym i efektywniejszego filtrowania.

Kluczową funkcjonalnością aplikacji Intercompany Insights jest możliwość podglądu dostępności zapasu lub wariantu zapasu w
wybranych firmach. Dodatkowo, aplikacja umożliwia podgląd ilości zapasu w dokumentach sprzedaży, zakupu oraz dokumentach
produkcyjnych. Informacje o dostępności zapasu można wyświetlać w dokumentach sprzedaży i zakupu oraz w dzienniku
zapasów.

Korzyści, które daje praca z Intercompany Insights to między innymi:

ulepszona funkcjonalność zarządzania zapasami dla firm, które pracują z Dynamics 365 Business Central,

usprawnienie integracji z zapasami w Dynamics 365 Business Central,

zwiększenie kontroli poziomu zapasów w każdej lokalizacji,

usprawnione obliczanie dostępności zapasów według oddziałów, lokalizacji, zapasu i wariantu zapasu,

udzielanie precyzyjnych odpowiedzi na żądania nabywcy na podstawie aktualnych informacji o stanie zapasów,

usprawnione uzupełnianie zapasów i ich przesunięcia pomiędzy oddziałami/lokalizacjami,

szybsze zmiany poziomu zapasów w systemie.

Poniżej zamieszczono listę tematów, które zostały omówione w tej dokumentacji.

Procesy biznesowe
Nowe i zaplanowane

Plany rozwoju aplikacji

Wydania

Funkcjonalność dla firm

Ustawienia Intercompany Insights

Funkcjonalność Intercompany Insights

Administracja i instalacja
Wymagania systemowe

Instalacja i rejestracja

Polityka cyklu życia produktów
Polityka cyku życia produktów

Business Central - aplikacja bazowa
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Intercompany Insights bazuje na technologii i funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Business
Central jako wiodący system ERP wspomaga zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami na całym świecie, umożliwiając
automatyzację i usprawnianie procesów biznesowych w różnych obszarach działalności.

PORADA

Dokumentacja dotycząca aplikacji bazowej Business Central została opublikowana na stronie IT.integro Docs.

Rozpoczęcie pracy z Intercompany Insights
Aby rozpocząć pracę z Dynamics 365 Business Central i Intercompany Insights, skontaktuj się z IT.integro pod adresem
AppSourceLeads@it.integro.pl.

Zobacz też
Intercompany Insights w Microsoft AppSource

Produkty IT.integro dla firm w Polsce i firm międzynarodowych

Inne aplikacje w ofercie IT.integro

Dokumentacja aplikacji bazowej Business Central

Zasady dotyczące dokumentacji produktów
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Nowe i zaplanowaneNowe i zaplanowane
Rozwój aplikacji Intercompany Insights przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem odzwierciedlającym zmiany
technologiczne oraz zapotrzebowanie zgłaszane przez klientów i partnerów IT.integro. Poniżej zamieszczono łącza do artykułów
zawierających opis planów rozwoju aplikacji oraz wydań wersji aplikacji realizowanych zgodnie z tymi planami.

AB Y ZOB ACZ

Poznać harmonogram rozwoju aplikacji oraz zasady dotyczące planowania prac rozwojowych Intercompany
Insights Plany rozwoju aplikacji

Dowiedzieć się więcej na temat nowości w wydanych wersjach Wydania

Zobacz też
Polityka cyku życia produktów

Plany rozwoju standardowej aplikacji Business Central opisano w artykule Nowe i zaplanowane

Skontaktuj się z IT.integro pod adresem AppSourceLeads@it.integro.pl
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Plany rozwoju aplikacji Intercompany InsightsPlany rozwoju aplikacji Intercompany Insights
W artykule przedstawiono plany rozwoju aplikacji Intercompany Insights.

Poniższa lista zawiera:

funkcjonalności udostępnione w ramach Intercompany Insights, rozpoczynając od pierwszego wydania aplikacji (wersja 1.0),
funkcjonalności, których udostępnienie zostało lub zostanie zaplanowane w kolejnych wydaniach w ramach planów rozwoju
produktu.

W przypadku zaplanowanych funkcjonalności możliwa jest zmiana deklarowanych terminów lub rezygnacja z prac rozwojowych i
wydania.

WA ŻNE

Terminy zakończenia prac określone w tabeli mogą ulegać zmianom w zależności od bieżących priorytetów. Priorytety realizacji prac rozwojowych
dotyczących poszczególnych funkcjonalności są przede wszystkim uzależnione od:

wymagań prawnych z uwzględnieniem obowiązujących terminów dostarczenia użytkownikom końcowym funkcjonalności obsługującej te
wymagania,
nieprzewidywanych zmian w zakresie wymagań prawnych,
zmian technologicznych i zmian w aplikacji bazowej wprowadzanych przez Microsoft, które mają wpływ na utrzymanie kompatybilności
Intercompany Insights,
zapotrzebowania zgłaszanego przez zespoły projektowe i partnerów IT.integro,
znaczenia dla działania aplikacji w kontekście powiązanych funkcjonalności.

WA ŻNE

Zasady dotyczące utrzymania kompatybilności Intercompany Insights z Dynamics 365 Businsess Central opisano w artykule Polityka cyklu życia
produktów.

Zrealizowane i zaplanowane prace rozwojowe
Tabela w tej sekcji przedstawia plany rozwoju aplikacji Intercompany Insights.

Funkcjonalności uwzględnione w planach rozwoju aplikacji są przygotowywane:

z powodu nowych wymagań prawnych,

jako udoskonalenia w zakresie funkcjonalności aplikacji,

jako udoskonalenia w zakresie działania aplikacji wynikające ze zmian technologicznych.

W tabeli określono również stan prac rozwojowych dotyczących poszczególnych funkcjonalności:

symbol �� oznacza, że zakończono prace rozwojowe dotyczące danej funkcjonalności i że funkcjonalność została
udostępniona w ramach opublikowanej wersji, której numer jest określony w kolumnie Dostępne od wersji,

stan W realizacji oznacza, że zespół programistów przygotowuje daną funkcjonalność do wydania, przy czym w kolumnie
Planowana data w danym wierszu jest określony termin udostępnienia funkcjonalności w ramach wydania,

stan Do zaplanowania oznacza, że nie rozpoczęto jeszcze prac programistycznych i nie zaplanowano daty wydania. Data
wydania zostanie określona w zależności od ustalonych priorytetów.
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FU NK CJONALNOŚ Ć
S TATU S
W D R OŻENIA

PL ANOW ANA D ATA
W YD ANIA

D OS TĘPNE OD
W ER S JI

Opis zapasu i Nazwa nabywcy dodane do stron ICI Przegląd �� Listopad 2022 2.2.0

Akcje Przegląd dostępności zapasu i Saldo nabywcy - Przegląd dodane
do stron list �� March 2023 2.3.0

Optymalizacja wydajności w celu uzyskania dużych zestawów danych
poprzez usługę sieci Web

W trakcie
analizy - -

Możliwość wyboru danych otrzymywanych z punktu końcowego IIC Nie rozpoczęto - -

Zobacz też
Skontaktuj się z IT.integro pod adresem AppSourceLeads@it.integro.pl

Intercompany Insights w Microsoft AppSource

Zasady dotyczące dokumentacji produktów
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WydaniaWydania
Niniejszy artykuł zawiera najnowsze informacje dotyczące wydań aplikacji Intercompany Insights dla Microsoft Dynamics 365
Business Central.

WA ŻNE

W przypadku zainstalowania starszej wersji Microsoft Dynamics 365 Business Central niż wersja określona w tabeli, należy użyć wersji aplikacji
Intercompany Insights kompatybilnej z posiadaną wersją Microsoft Dynamics 365 Business Central.

WA ŻNE

Uwagi do wydania dla poprzednich wersji aplikacji zostały opublikowane na Portalu produktów IT.integro i są dostępne dla partnerów IT.integro.

Wersje
2.3.1

2.3.0

2.2

2.0

1.4

1.3

1.2.1

1.2

1.1.1

1.1

1.0

Zobacz też
Instalacja i rejestracja

Wsparcie w zakresie procedury instalacji

Intercompany Insights w Microsoft AppSource
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Funkcjonalność dla firmFunkcjonalność dla firm
W artykule opisano funkcjonalności oferowane przez Intercompany Insights i wyjaśniono sposób ich użycia.

AB Y ZOB ACZ

Dowiedzieć się, jak skonfigurować aplikację Ustawienia Intercompany Insights

Dowiedzieć się, jak rozpocząć korzystanie z aplikacji Funkcjonalność Intercompany Insights

WA ŻNE

Dodatkowe informacje dotyczące Intercompany Insights zamieszczono w artykule Plany rozwoju aplikacji.

Zobacz też
Instalacja i rejestracja

Wsparcie aplikacji - skontaktuj się z nami

Intercompany Insights w Microsoft AppSource

Plany rozwoju aplikacji
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Ustawienia Intercompany InsightsUstawienia Intercompany Insights
W artykule opisano niezbędne ustawienia aplikacji Intercompany Insights.

AB Y ZOB ACZ

Dowiedzieć się, jak skonfigurować aplikację ICI Ustawienia

Dowiedzieć się, jak skonfigurować lokalizacje do wysyłania informacji o dostępności Lokalizacja

Przygotować punkty końcowe do komunikacji ze zdalnymi firmami Punkt końcowy

Skonfigurować uwierzytelnianie AAD Ustawienia uwierzytelniania AAD

Zobacz też
Funkcjonalność Intercompany Insights

Subskrypcje wydarzeń
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ICI Ustawienia
Ustawienia aplikacji Intercompany Insights umożliwiają określenie, które informacje powinny zostać wysłane w odpowiedzi na
wywołanie usługi sieci Web.

1. Aby otworzyć ICI Ustawienia, wybierz ikonę , wprowadź ICI Ustawienia, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Strona ICI Ustawienia zawiera następujące pola:

Włącz dostępność w ICI - Określa, czy firma może wysłać informacje o dostępności w odpowiedzi na żądanie.
Uwzględnij kod lokalizacji - Określa, czy wysłane informacje o dostępności powinny zostać podzielone według
kodu lokalizacji, czy wyświetlone jako wartość całkowita.
Uwzględnij pusty kod lokalizacji - Określa, czy należy uwzględnić zapisy bez wartości w polu Kod lokalizacji.
Pokaż tylko dostępność inną niż zero - Określa, czy należy wysłać informacje o niedostępnych zapasach.
Zapasy według limitu komunikatu - Określa, że duże żądania odświeżenia mają być podzielone na wiele
wiadomości.
Ukryj błąd brakującego zapasu - Określa, że komunikat błędu „Brak zapasu dla filtra” nie będzie wysłany.
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Lokalizacje
Aby określić lokalizacje, które będą uwzględnione w wysyłanych informacjach o dostępności:

1. Aby otworzyć stronę Lokalizacje, wybierz ikonę , wprowadź Lokalizacje, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Nowy lub Edytuj, aby otworzyć stronę kartoteki Lokalizacja.
3. Wybierz pole Dołącz do ICI Dostępność, jeśli lokalizacje mają zostać uwzględnione w informacjach o dostępności.
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Punkty końcowe
Punkty końcowe to firmy zdalne, z których odbierane są dane. Aby skonfigurować ustawienia punktu końcowego, wymagany jest
adres usługi sieci Web i poświadczenia.

1. Aby otworzyć stronę ICI Punkty końcowe, wybierz ikonę , wprowadź ICI Punkty końcowe, a następnie wybierz
powiązane łącze.

2. Wybierz akcję Nowy lub Edytuj, aby otworzyć stronę kartoteki ICI Punkt końcowy.
3. Strona ICI Punkt końcowy zawiera następujące pola:

Kod - Określa unikatowy kod punktu końcowego.
Nazwa - Określa dodatkowy opis punktu końcowego.
Włączone - Odznaczając to pole można wyłączyć punkt końcowy bez usuwania go z listy punktów końcowych.
Adres usługi sieci Web - Określa adres usług sieci Web opublikowanych w firmie zdalnej.
Typ uwierzytelniania - Określa typ uwierzytelniania wykorzystywany w firmie głównej. W zależności od wybranej
opcji, zmieni się widoczność kolejnego pola.
Nazwa użytkownika usługi sieci Web - Określa nazwę użytkownika firmy zdalnej (podstawowy typ).
Hasło usługi sieci Web - Określa hasło użytkownika zdalnego (podstawowy typ).
Identyfikator dzierżawcy AAD - Określa identyfikator katalogu (dzierżawcy)** pochodzący z rejestracji aplikacji (typ
AAD).
Identyfikator klienta AAD - Określa identyfikator klienta AAD pochodzący z rejestracji aplikacji (typ AAD).
Tajny klucz klienta AAD - Określa tajny klucz klienta utworzony przy rejestracji aplikacji (typ AAD).
Kod waluty lokalnej - Określa walutę firmy zdalnej. Używany podczas wymiany sald nabywcy.

Uwierzytelnianie Azure Active DirectoryUwierzytelnianie Azure Active Directory
Dla punktu końcowego należy skonfigurować uwierzytelnianie ADD. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w
artykule Konfigurowanie uwierzytelniania AAD.

Aby sprawdzić adres usługi sieci Web:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Usługi sieci Web, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Skopiuj zawartość pola OData V4 URL z wierszy dostępności ICIAvailabilityWS w polu Nazwa usługi.

Zobacz też
Konfigurowanie uwierzytelniania AAD.
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Konfigurowanie uwierzytelniania Azure Active DirectoryKonfigurowanie uwierzytelniania Azure Active Directory
Azure Active Directory to jedyna metoda uwierzytelniania, jaka jest dostępna do nawiązywania połączeń pomiędzy usługami sieci
Web a firmami chmurowymi MS Dynamics 365 Business Central. Skonfigurowanie takiego połączenia wymaga odpowiednich
uprawnień Azure Active Directory i Business Central. Uwierzytelnienie i autoryzację należy wykonać dla firmy ICI, aby zapewnić
dostęp do zasobów udostępnianych przez ICI Punkt końcowy. Poniższa instrukcja prowadzi użytkownika przez proces
konfiguracji.

Tworzenie rejestracji aplikacji w usłudze Azure Active Directory
Aby utworzyć rejestrację aplikacji:

1. Otwórz Portal Azure i przejdź do zasobu Azure Active Directory powiązanego z dzierżawcą Azure użytkownika.

2. Przejdź do lewego panelu i znajdź kartę Rejestracje aplikacji w sekcji Zarządzaj, a następnie wybierz akcję Nowa
rejestracja.

3. Wypełnij następujące pola:

Nazwa aplikacji - Określa niestandardową nazwę rejestracji aplikacji.
Obsługiwane typy kont - Sugerowana wartość to Jeden dzierżawca.
Platforma - Wybierz opcję Sieć Web.
Adres URL przekierowania - Pole może pozostać puste, ponieważ nie jest używane w przepływie uwierzytelnienia klienta
AAD.

4. Na karcie Certyfikaty i tajne klucze wybierz akcję Nowy tajny klucz klienta, skopiuj wartość i przechowaj ją w
bezpiecznym miejscu, ponieważ nie będziesz mógł jej ponownie zobaczyć.

5. Na karcie Uprawnienia interfejsu API wybierz akcję Dodaj uprawnienie.

6. Z listy Interfejsy API firmy Microsoft i Uprawnienia aplikacji wybierz Dynamics 365 Business Central jako
wymagany typ uprawnień.

UWAGA

Wybór ustawienia Uprawnienia aplikacji nie wymaga zalogowanego użytkownika (w przeciwieństwie do ustawienia Uprawnienia
delegowane).

1. Wybierz API.ReadWrite.All i Automation.ReadWrite.All oraz zatwierdź wybór poprzez wybranie opcji Dodaj
uprawnienia.

2. Wybierz akcję Udziel zgody administratora.

Konfigurowanie uwierzytelniania AAD w ICI punkcie końcowym
Aby skonfigurować uwierzytelnianie AAD w ICI punkcie końcowym:

1. Utwórz ICI Punkt końcowy. Informacje na temat tworzenia punktu końcowego zamieszczono w artykule Konfigurowanie
punktu końcowego.

2. W polu Metoda uwierzytelniania wprowadź wartość AAD.

3. Upewnij się, że w polu Adres usługi sieci Web wprowadzono adres URL usługi sieci Web protokołu OData.

4. Wypełnij pole Identyfikator klienta wartością pola Identyfikator aplikacji (klienta), które znajdziesz w przeglądzie
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rejestracji aplikacji AAD (Portal Azure).

5. Wypełnij pole Tajny klucz klienta wartością tajnego klucza klienta, który utworzono przy rejestracji aplikacji AAD.

6. Wypełnij pole Identyfikator dzierżawcy. Jest to wartość GUID, która występuje po głównym adresie URL MS Dynamics
365 Business Central https://businesscentral.dynamics.com/**tenant id*/...*. Można ją także znaleźć na stronie Przegląd
AAD użytkownika.

7. W polu Zakres pozostaw https://api.businesscentral.dynamics.com/.default.

Konfigurowanie kartoteki aplikacji Azure Active Directory
Ostatni krok wymaga skonfigurowania ustawień Kartoteki aplikacji Azure Active Directory w punkcie końcowym. Kartoteka
reprezentuje aplikację (firmę ICI), która właśnie została zarejestrowana w AAD. Aplikacji należy przyznać niezbędne uprawnienia,
tak jak zwykłemu użytkownikowi.

UWAGA

Konfigurację należy wykonać w firmie będącej punktem końcowym.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Aplikacje Azure Active Directory, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wybierz akcję Nowe i wypełnij pole Identyfikator klienta na stronie ICI Punkt końcowy.

3. Przypisz następujące zestawy uprawnień (lub podobne):

D365 BUS FULL ACCESS
D365 BUS PREMIUM
MDMS

Testowanie połączenia
Test połączenia można przeprowadzić w kartotece punktu końcowego za pomocą akcji Testuj połączenie.

Zobacz też
Rejestrowanie aplikacji Azure

Uwierzytelnianie S2S
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Funkcjonalność Intercompany InsightsFunkcjonalność Intercompany Insights
W artykule opisano funkcjonalności aplikacji Intercompany Insights. Można w nim znaleźć informacje na temat korzystania ze
stron Przegląd dostępności i Saldo nabywcy - przegląd oraz opis ulepszeń dodanych na stronach kartotek dokumentów
sprzedaży i zakupu.

AB Y ZOB ACZ

Dowiedzieć się więcej na temat przeglądu dostępności Przegląd dostępności

Dowiedzieć się więcej na temat usprawnień kartotek dokumentów sprzedaży i zakupu Kartoteki dokumentów sprzedaży i
zakupu

Dowiedzieć się więcej na temat przeglądu salda nabywcy Saldo nabywcy - Przegląd

Dowiedzieć się więcej na temat nowych usprawnień statystyk nabywcy Statystyki nabywcy

Dowiedzieć się, jak rozszerzyć aplikację Intercompany Insights przy użyciu udostępnionych
elementów typu publisher Subskrypcje wydarzeń

Zobacz też
Ustawienia Intercompany Insights

Subskrypcje wydarzeń
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ICI Przegląd dostępności
Na stronie ICI Przegląd dostępności zamieszczono szczegółowe informacje na temat zapasów przechowywanych w firmach
zdalnych. Strona umożliwia także sprawdzenie dostępności zapasów w zdalnych lokalizacjach.

1. Aby otworzyć stronę ICI Przegląd dostępności, wybierz ikonę , wprowadź ICI Przegląd dostępności i wybierz
powiązane łącze.

2. Wybierz akcję Odśwież, aby upewnić się, że dane są aktualne.

Na stronie ICI Przegląd dostępności znajdują się następujące pola:

ICI Nazwa punktu końcowego - Określa nazwę zdalnego punktu końcowego. Wybierz to pole, aby wyświetlić lub
edytować dane.
Nr zapasu, Kod wariantu - Określają identyfikator zapasu w firmie zdalnej.
Kod lokalizacji - Pole jest wypełniane tylko wtedy, gdy ustawienia firmy zdalnej pozwalają na wysłanie kodu lokalizacji
firmy.
Podst. jednostka miary - Określa podstawową jednostkę miary używaną w firmie zdalnej.
Dostępność - Określa dostępność zapasu w firmie zdalnej. Wartość w tym polu jest obliczana przy pomocy następującej
formuły: Zapasy + Zaplanowane przyjęcie - Zapotrzebowanie brutto.
Zapasy - Określa ilość zapasów na podstawie odpowiedniej kartoteki zapasu w firmie zdalnej.
Zapotrzebowanie brutto, Planowane przyjęcia zamówień, Zaplanowane przyjęcie, Planowane zwolnienia
zamówień - Wartości w tych polach są obliczane zgodnie z danymi na stronach Dostępność zapasów według
wariantów oraz Dostępność zapasów według lokalizacji.
Ostatnia data i godzina sprawdzenia - Określa godzinę ostatniej aktualizacji przeglądu wyświetlonego na stronie ICI
Przegląd dostępności.
Pola Ilość - Wszystkie pola tego typu są wypełniane zgodnie z wartościami odpowiednich pól w zdalnej kartotece zapasu.
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Kartoteki dokumentów sprzedaży i zakupu
Aplikacja Intercompany Insights zawiera rozszerzenia funkcjonalne kartotek dokumentów sprzedaży i zakupu dostępnych w
Business Central. Ulepszenia wprowadzone w aplikacji to:

nowe akcje, które umożliwiają wyświetlanie i odświeżanie strony ICI Przegląd dostępności;
nowe pole wyświetlające całkowitą dostępność kombinacji zapasu/wariantu w firmie w wybranym wierszu - wybierając pole
można przejść do strony Przegląd;
nowe pole informacji zawierające informacje o dostępności kombinacji zapasu/wariantu w wybranym wierszu oraz akcję
Odśwież.

UWAGA

Powyższe funkcjonalności są dostępne we wszystkich typach dokumentów sprzedaży i zakupu oraz na stronach Dzienniki zapasów i Arkusze
planowania.
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ICI Saldo nabywcy - Przegląd
Na stronie ICI Saldo nabywcy - Przegląd zamieszczono informacje na temat sald zdalnych nabywców. Jeżeli firma zdalna używa
innej waluty, kwoty są obliczane i przechowywane razem ze stosowanym kursem wymiany.

1. Aby otworzyć stronę ICI Saldo nabywcy - Przegląd, wybierz ikonę , wprowadź ICI Saldo nabywcy - Przegląd i wybierz
powiązane łącze.

2. Wybierz akcję Odśwież. System wyśle wywołanie usługi sieci web przy użyciu bieżącego filtra ustawionego w polu Nr
nabywcy.

3. Wybierz akcję Pokaż szczegóły, aby zobaczyć zapisy księgi nabywców firmy zdalnej. Te informacje nie są przechowywane
lokalnie, a każde użycie akcji powoduje wysłanie żądania sieci web.

Na stronie ICI Saldo nabywcy - Przegląd znajdują się następujące pola:

Nazwa punktu końcowego - Określa nazwę zdalnego punktu końcowego.
Nr nabywcy - Określa identyfikator nabywcy w firmie zdalnej.
Kod waluty - Określa kod waluty nabywcy w firmie zdalnej.
Saldo - Określa saldo nabywcy z firmy zdalnej.
Przeterminowane saldo - Określa przeterminowane saldo nabywcy z firmy zdalnej.
Kurs wymiany walut - Określa kurs wymiany walut stosowany do obliczania różnych walut.
Saldo (PLN) - Określa saldo nabywcy z firmy zdalnej w walucie lokalnej.
Ostatnia aktualizacja - Określa godzinę ostatniej aktualizacji danych.
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Statystyki nabywcy
W ramach Intercompany Insights w oknie informacji Statystyki nabywcy dodano dwa pola. Wartości w tych polach są sumą
odpowiednich pól wszystkich zapisów pola ICI Saldo nabywcy - Przegląd dla określonego nabywcy. Po kliknięciu w tych polach
można zobaczyć filtrowany widok zapisów.

ICI Saldo (PLN) - Określa saldo nabywcy z firmy zdalnej.
ICI Przeterminowane saldo (PLN) - Określa przeterminowane saldo nabywcy z firmy zdalnej.
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Subskrypcje zdarzeńSubskrypcje zdarzeń
W artykule opisano, jak rozbudować funkcjonalność przy użyciu niestandardowych rozszerzeń.

Zdarzenia

codeunit 20020851 "ITI  ICI Management"codeunit 20020851 "ITI  ICI Management"

OnB eforeI nser tAvailabilityL ine(var I T I I C I Availability:  Record "I T I  I C I  Availability";  J sonObj:  JsonObject)OnB eforeI nser tAvailabilityL ine(var I T I I C I Availability:  Record "I T I  I C I  Availability";  J sonObj:  JsonObject)

Powyższe zdarzenie jest wywoływane po otrzymaniu odpowiedzi z danymi dostępności i występuje bezpośrednio przed
wstawieniem zapisu dostępności. Można je wykorzystać do skopiowania dodatkowych pól z odpowiedzi w formacie json.

Pola są wstawiane do obiektów w formacie json przy użyciu nazw ze strony 20020852 ITI ICI Availability WS. Spacje zastąpione
przez znaki podkreślenia i kropki są usuwane, na przykład Nr zapasu zamienia się na Nr_zapasu.

OnB eforeI nser tCustomerB alanceLine(var I T I I C I CustomerB alance:  Record "I T I  I C I  Customer B alance";  JsonObj:OnB eforeI nser tCustomerB alanceLine(var I T I I C I CustomerB alance:  Record "I T I  I C I  Customer B alance";  JsonObj:
JsonObject)JsonObject)

Powyższe zdarzenie jest wywoływane po otrzymaniu odpowiedzi z danymi nabywcy i występuje bezpośrednio przed
wstawieniem zapisu salda nabywcy. Można je wykorzystać do skopiowania dodatkowych pól z odpowiedzi w formacie json.

Pola są wstawiane do obiektów w formacie json przy użyciu nazw ze strony 20020852 ITI ICI Availability WS. Spacje zastąpione
przez znaki podkreślenia i kropki są usuwane.

OnB eforeI nser tCustomerB alanceD etailL ine(var I T I I C I CustLEntryB uffer :  Record "I T I  I C I  Cust.  L .  Entry B uffer";OnB eforeI nser tCustomerB alanceD etailL ine(var I T I I C I CustLEntryB uffer :  Record "I T I  I C I  Cust.  L .  Entry B uffer";
J sonObj:  JsonObject)JsonObj:  JsonObject)

Powyższe zdarzenie jest wywoływane po otrzymaniu odpowiedzi z danymi nabywcy i występuje bezpośrednio przed
wstawieniem tymczasowego zapisu księgi nabywców. Można je wykorzystać do skopiowania dodatkowych pól z odpowiedzi w
formacie json.

Pola są wstawiane do obiektów w formacie json przy użyciu nazw ze strony 20020858 ITI ICI Cust. Ledger Entry WS. Spacje
zastąpione przez znaki podkreślenia i kropki są usuwane, na przykład Nr dokumentu zamienia się na Nr_dokumentu.

codeunit 20020852 "ITI  ICI Sender Mgt."codeunit 20020852 "ITI  ICI Sender Mgt."

OnCreateAvailabilityL ine(var I tem: Record I tem; var I T I I C I Availability:  Record "I T I  I C I  Availability" temporary)OnCreateAvailabilityL ine(var I tem: Record I tem; var I T I I C I Availability:  Record "I T I  I C I  Availability" temporary)

To zdarzenie jest wywoływane po otrzymaniu żądania danych dostępności i utworzeniu odpowiedzi. Zdarzenie występuje dla
każdego zapasu, wariantu oraz kombinacji lokalizacji, które są zgodne z filtrami (zapasów i wariantów) oraz ustawieniami
(lokalizacji).

Można ich użyć, aby uzupełnić dodatkowe pola w buforze. Zapas jest przekazywany jako zmienna, aby zachować filtry lokalizacji i
wariantów i umożliwić wywołanie funkcji CalcFields. Pola należy uzupełnić przy użyciu operatora += zamiast :=, aby zapewnić
zgodność wyniku z sumą wszystkich lokalizacji scenariusza.

OnCreateCustomerB alanceLine(Customer :  Record Customer ;  var I T I I C I CustomerB alance:  Record "I T I  I C I  CustomerOnCreateCustomerB alanceLine(Customer :  Record Customer ;  var I T I I C I CustomerB alance:  Record "I T I  I C I  Customer
B alance" temporary)B alance" temporary)

To zdarzenie jest wywoływane po otrzymaniu żądania danych nabywcy i utworzeniu odpowiedzi. Zdarzenie występuje dla
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każdego nabywcy zgodnego z filtrami.

Można ich użyć, aby uzupełnić dodatkowe pola w buforze.

Przykład

Rozszerzenie tabeliRozszerzenie tabeli
Należy dodać nowe pola do rozszerzonej tabeli.

tableextension 50149 "ITIICIAvailability" extends "ITI ICI Availability"
{
    fields
    {
        field(50149; "Description"; Text[100])
        {
        }
        field(50148; "Sales (Qty.)"; Decimal)
        {
        }
    }
}

Rozszerzenia stronyRozszerzenia strony
Należy dodać nowe pola do strony Usługi sieci Web. Jeśli pola są widoczne w przeglądzie dostępności, można je dodać do
strony Przegląd. Nie zaleca się używania spacji i kropek w nazwach pól na stronie Usługi sieci Web, ponieważ zostaną
wykorzystane dla obiektów typu json.

```cal pageextension 50148 MyExtension2 extends "ITI ICI Availability WS" { layout { addlast(Group) { field(Description;
"Description") { ApplicationArea = All; } field(SalesQty; "Sales (Qty.)") { ApplicationArea = All; } } } }

pageextension 50149 MyExtension extends "ITI ICI Availability Overview" { layout { addlast(Group) { field(Description;
"Description") { ApplicationArea = All; } field(SalesQty; "Sales (Qty.)") { ApplicationArea = All; } } } } ```

Dodawanie danych do buforaDodawanie danych do bufora
Wszystkie dane zostaną poddane kalkulacji i dodane do bufora.

    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"ITI ICI Sender Mgt.", 'OnCreateAvailabilityLine', '', false, false)]
    local procedure MyProcedure(var Item: Record Item; var ITIICIAvailability: Record "ITI ICI Availability")
    begin
        Item.CalcFields("Sales (Qty.)");
        ITIICIAvailability."Sales (Qty.)" += Item."Sales (Qty.)";
        ITIICIAvailability."Description" := item.Description;
    end;

Odczytywanie danych z pliku jsonOdczytywanie danych z pliku json
Wartości należy pobrać z obiektu typu json, odczytać jako poprawne typy i przypisać do wybranych pól.
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    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"ITI ICI Management", 'OnBeforeInsertAvailabilityLine', '', false, false)]
    local procedure MyProcedure2(JsonObj: JsonObject; var ITIICIAvailability: Record "ITI ICI Availability")
    var
        jsonTok: JsonToken;
    begin
        JsonObj.Get('Description', jsonTok);
        ITIICIAvailability."Description" := jsonTok.AsValue().AsText();
        JsonObj.Get('SalesQty', jsonTok);
        ITIICIAvailability."Sales (Qty.)" := jsonTok.AsValue().AsDecimal();
    end;

Salda nabywcySalda nabywcy
Proces przeglądu salda nabywcy można zmodyfikować podobnie do dostępności zapasu.

Strona usługi sieci Web Dane nabywcy bazuje na tabeli zawierającej zapisy księgi nabywców, dzięki czemu, aby dodać nowe pole
do odpowiedzi, nie jest potrzebna znajomość kodu - wystarczy dodać pole na stronie. Kod jest wymagany jedynie do odczytu
danych z obiektu o rozszerzeniu json.

Zobacz też
Konfigurowanie aplikacji Intercompany Insights

Funkcjonalność Intercompany Insights
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Administracja i instalacjaAdministracja i instalacja
W tym artykule opisano zagadnienia związane z administracją oraz instalacją Intercompany Insights.

AB Y ZOB ACZ

Poznać wymagania systemowe aplikacji Wymagania systemowe

Poznać proces instalacji aplikacji Instalacja i rejestracja

Zobacz też
Aby uzyskać wsparcie w zakresie procedury instalacji, skontaktuj się z zespołem IT.integro pod adresem sd.ici@it.integro.pl

Wydania
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Wymagania systemoweWymagania systemowe
Wymagania systemowe dla aplikacji Intercompany Insights są takie same jak dla Microsoft Dynamics 365 Business Central on-
premises i online. Opis wymagań dla Microsoft Dynamics 365 Business Central online zamieszczono na stronie Wymagania
systemowe dla Dynamics 365 Business Central.

Zobacz też
Instalacja i rejestracja
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Instalacja i rejestracjaInstalacja i rejestracja
W artykule opisano wymagania wstępne oraz proces instalacji i rejestracji aplikacji Intercompany Insights w Business Central
online i on-premises.

Instalacja aplikacji dla wersji Business Central online
Aby zainstalować aplikację Intercompany Insights dla wersji Business Central online, należy wykonać następujące kroki:

1. Na stronie oferty AppSource wybierz Bezpłatna wersja próbna.
2. Wybierz środowisko, w którym chcesz zainstalować aplikację (środowisko piaskownicy lub produkcyjne).
3. Wybierz przycisk Zainstaluj.

Instalacja aplikacji dla wersji Business Central on-premises
Aby zainstalować aplikację Intercompany Insights dla wersji Business Central on-premises, należy wykonać następujące kroki:

1. Pobierz plik instalacyjny aplikacji ze strony Portal produktów IT.integro.

WA ŻNE

Portal produktów IT.integro jest dostępny wyłącznie dla autoryzowanych partnerów IT.integro.

PRZESTROGA

Przy instalacji wymagane jest wsparcie autoryzowanego partnera IT.integro.

2. Uruchom Dynamics NAV Administration Shell jako administrator.
3. Aby opublikować Intercompany Insights, uruchom komendę:

Publish-NAVApp -ServerInstance YourDynamicsNAVServer -Path ".\\IntercompanyInsights.app"

4. Aby zsynchronizować Intercompany Insights, uruchom komendę:

Sync-NAVApp -ServerInstance YourDynamicsNAVServer -Name "App Name" -Version VersionNo. -Tenant [Tenant1, Tenant 2, default]\`

PORADA

Parametr Tenant może być pominięty w przypadku instancji jednotenantowych lub ustawiony jako default. W przypadku instancji z wieloma
dzierżawcami konieczne jest wyszczególnienie każdego dzierżawcy, który ma być objęty synchronizacją.

5. Aby zainstalować Intercompany Insights, uruchom komendę:

Install-NAVApp -ServerInstance YourDynamicsNAVServer -Name "App Name" -Tenant [Tenant1, Tenant2, default]

PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.
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Zobacz też
Wymagania systemowe

Wsparcie w zakresie aplikacji

Publikowanie i instalowanie rozszerzenia

Synchronizacja aplikacji NAV
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Zasady cyklu życia produktu IT.integro dla rozwiązańZasady cyklu życia produktu IT.integro dla rozwiązań
(modułów) tworzonych dla Microsoft Dynamics(modułów) tworzonych dla Microsoft Dynamics
NAV/Dynamics 365 Business CentralNAV/Dynamics 365 Business Central
Ze względu na fakt, że wszystkie rozwiązania IT.integro działają wyłącznie jako moduły dodatkowe/rozszerzenia systemu
bazowego, tj. Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central, podlegają one tym samym zasadom cyklu życia
produktu, co system bazowy, tj. Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central.

Klasyfikacja zmian w wersjach produktu
W ramach rozwoju i utrzymania produktu, IT.integro wprowadza następujące zmiany w oferowanych modułach:

Nowe wersje (zmiana typu MAJOR - gdy wprowadzane są zmiany w elementach aplikacji w wyniku zerwania
kompatybilności API)

Wydania aplikacji, które dostosowują produkty IT.integro do odpowiednich wersji systemu głównego. Wersje mogą
być wydawane dla nowych „Aktualizacji zbiorczych (Cumulative Updates)", poprawek lub pełnych wersji systemu, tj.
NAV 2018, Business Central 13 i 14. Nowe wersje mogą także dodawać nowe funkcjonalności do modułów, takie jak
te wymienione poniżej.

Rozszerzenia funkcjonalne (zmiana typu MINOR - gdy wprowadzana jest nowa funkcjonalność, która jest
kompatybilna z poprzednimi wersjami)

Nowe funkcjonalności wymagane prawnie - funkcje wdrażane w ramach systemu w celu dostosowania systemu do
wymagań prawnych lub zmiany wymagań. Z definicji powinny one obejmować funkcjonalności wyraźnie wymagane
przez prawo jako mające zastosowanie w systemach ERP, ale definicja może zostać rozszerzona o funkcjonalności
wspierające procesy, których realizacja, poza stosowanym systemem ERP, byłaby trudna technicznie.
Nowe funkcjonalności rozwojowe - funkcje, które usprawniają pracę w systemie, ale nie są wymagane przez przepisy
prawa. Ich wprowadzenie jest wynikiem uwag zgłaszanych przez klientów i zespoły projektowe podczas prac
wdrożeniowych u klientów oraz wynikiem rozwoju technologii.

Poprawki (zmiana typu PATCH - gdy błąd został naprawiony i nie została naruszona kompatybilność z
poprzednimi wersjami)

Wydania aplikacji zawierające poprawki do istniejących funkcji modułów dodatkowych lub dostosowanie do
poprawek wprowadzonych w ramach standardowej wersji systemu.

Cykle wsparcia
Dla każdego produktu tworzonego przez IT.integro (jako partnera ISV - Independent Software Vendor) do odpowiednich wersji
systemu Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central przygotowywane są poprawki oraz nowe wersje i
funkcjonalności w standardowym okresie wsparcia produktu - zgodnie z definicjami przedstawionymi powyżej. Okresy wsparcia
dla poszczególnych pełnych wersji systemu wymieniono w tabeli.

NA ZW A W ER S JI
D ATA
W YD ANIA

D ATA ZAK OŃCZENIA W S PAR CIA D L A S TAND AR D OW E J
W ER S JI  S YS TEMU

NAV 2016 3 stycznia,
2016 13 kwietnia, 2021

NAV 2017
27
października,
2016

11 stycznia, 2022
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NAV 2018 1 grudnia,
2017 10 stycznia, 2023

Dynamics 365 Business Central (BC 13) 1 października,
2018 14 kwietnia, 2020

Dynamics 365 Business Central on-premises Wiosna 2019
Aktualizacja (BC 14)

1 kwietnia,
2019 10 października, 2023

Dynamics 365 Business Central on-premises 2019 Release
Wave 2 (BC 15)

1 października,
2019 13 kwietnia, 2021

Dynamics 365 Business Central on-premises 2020 Release
Wave 1 (BC 16)

1 kwietnia,
2020 12 października, 2022

Dynamics 365 Business Central on-premises 2020 Release
Wave 2 (BC 17)

1 października,
2020 12 kwietnia, 2022

Dynamics 365 Business Central on-premises 2021 Release
Wave 1 (BC 18)

1 kwietnia,
2021 11 października, 2022

Dynamics 365 Business Central on-premises 2021 Release
Wave 2 (BC 19)

1 października,
2021 12 kwietnia, 2023

Dynamics 365 Business Central on-premises 2022 Release
Wave 1 (BC 20)

1 kwietnia,
2022 10 października, 2023

Dynamics 365 Business Central on-premises 2022 Release
Wave 2 (BC 21)

3 października,
2022 14 kwietnia, 2024

NA ZW A W ER S JI
D ATA
W YD ANIA

D ATA ZAK OŃCZENIA W S PAR CIA D L A S TAND AR D OW E J
W ER S JI  S YS TEMU

Zasady dotyczące wsparcia produktu
1. Klienci uiszczający opłatę za Enhancement Plan oraz partnerzy mają prawo do bezpłatnego pobrania nowych wersji

poszczególnych produktów, wymaganych prawem funkcjonalności oraz pakietów poprawek w okresach wymienionych w
tabeli. Do nowych pełnych wersji produktów dodawane są także dodatkowe rozszerzenia funkcjonalności. Takie
rozszerzenia funkcjonalności ułatwiają korzystanie z rozwiązań, ale nie są obowiązkowe z punktu widzenia prawa. Nie są
przygotowywane dla niższych wersji, które już funkcjonują na rynku. Zespół projektowy przedstawi kosztorys dla każdej
perspektywy wdrożenia nowej wersji w ramach starszych wersji.

2. Klienci, którzy nie uiszczają opłaty za Enhancement Plan, będą obciążani za każdą modyfikację lub nową wersję zgodnie z
cennikiem dla danej wersji.

3. Po upływie standardowego okresu wsparcia dla poszczególnych wersji produkowanych rozwiązań nie będą do nich
dodawane nowe, wymagane prawem funkcjonalności ani pakiety poprawek. Techniczne możliwości przygotowania i
zainstalowania takich poprawek lub nowych wersji będą każdorazowo wyceniane i oceniane indywidualnie przez zespół
projektowy lub partnera.

4. Downgrade do wcześniejszych wersji rozwiązania (nieobsługiwanych) dla klientów wnioskujących o przejście na starszą
wersję jest rozpatrywany i oceniany indywidualnie i wykonywany przez zespoły projektowe. Zespoły projektowe biorą
odpowiedzialność za przygotowanie "niższej" wersji, sprawdzenie jej zgodności z systemem klienta i zainstalowanie jej w
systemie klienta.
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5. Zgodnie z zasadami cyklu życia produktu opracowanymi przez Microsoft i przyjętymi przez IT.integro dla swoich rozwiązań
ISV, uiszczanie opłat za Enhancement Plan po upływie standardowego okresu wsparcia nie uprawnia klientów do
bezpłatnego otrzymywania nowych wydań i poprawek. Z drugiej strony, uiszczenie opłaty za Enhancement Plan uprawnia
klienta do bezpłatnego pobrania nowszej wersji (kompatybilnej z odpowiednią wersją systemu głównego) danego produktu
i zainstalowania jej w ramach użytkowanego systemu Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central. Zaleca się,
aby klienci aktualizowali oprogramowanie do najnowszych wersji systemu.

6. Instalacja nowych wersji i poprawek będzie dostarczana jako usługa płatna zgodnie z warunkami świadczenia usług przez
IT.integro.

Zobacz też
Skontaktuj się z IT.integro pod adresem mdvapp@it.integro.pl

Intercompany Insights w Microsoft AppSource

Produkty IT.intego dla firm w Polsce i firm międzynarodowych

Oferta IT.integro

Zasady cyklu życia oprogramowania i aktualizacje Dynamics 365 Business Central On-Premises

Dynamics 365 Business Central on-premises (Nowoczesne zasady)
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https://appsource.microsoft.com/en-us/product/dynamics-365-business-central/PUBID.it_integro%257CAID.bc_ici_001%257CPAPPID.a1296a3b-3d8d-4bc9-96f1-a164633ac2d0?tab=Overview
https://docs.it.integro.pl/en-us/index.html
https://www.it.integro.pl/en/erp-system/business-solutions/
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/terms/lifecycle-policy-on-premises#fixed-lifecycle-policy
https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/dynamics-365-business-central-onpremises-modern-policy
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