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EDI
EDI dækker hele samhandelskæden  
mellem kunde og leverandør:

DOKUMENTER: Priskatalog
  Anmodning om tilbud
  Tilbud
  Købsordre
  Ordrebekræftelse
  Følgeseddel
  Faktura
  Kreditnota
  Modtagelser
 
FORMATER:  EDIFACT
  X12
  XML
  CSV
  text

AGIDON DNA

AGIDON KURSER
  Standardkurser
 Over 20 standardkurser.

  Skræddersyede kurser
 Kurser lavet specielt til den  
 enkelte virksomhed.

OM OS
  Ordentlighed
 Et begreb vi tager seriøst i vores hverdag.

  Uformel flad struktur
 Høj grad af selvstændighed. 

  Tilgængelighed
 Kunder får tilknyttet direkte kontakt med konsulenter.

  Gazellevirksomhed 
 9 gazeller i træk.

KONTAKTINFO
AGIDON A/S
Gasværksvej 24, st. A-fløj
9000 Aalborg

70 200 222
info@agidon.dk
www.agidon.dk

MEDARBEJDERE
Projekt-konsulenter

Fashion-konsulenter

Lessor/365LØN-konsulenter 

Udviklere

Salg & Marketing 

Ledelse & Administration

AGIDON FASHION
	Colect App 
 Salgsapp til mode-, tekstil- og 
 livsstilsbranchen. 

	B2B shop 
 Genbruger data/billeder fra App databasen.

	Pebblestone variantstyring 
 Inkl. sortimentsstyring (prepack/ 
 sortiment), consignationshåndtering  
 og automatisering af indkøbs- 
 disponering samt lager- og  
 ordrehåndtering.

	Imagebank 
 Komplet løsning til download  
 af billeder.

CSR
  Afrika-projekter 

 Fokus på ”Hjælp til selvhjælp”

  Knæk Cancer

  Sponsorater

BUSINESS CENTRAL
	Konsulentvirksomhed 
 Implementering
 Rådgivning 
 Initialundervisning 
 Udvikling 
 Hosting
 Kurser

	Tillægsløsninger 
 Lessor Payroll/365LØN
 Jobmanager
 EDI
 Document Capture 
 Document Output 
 Expence Management 
 Payment Management 
 Collection Management
 Microsoft Office 365 
 Mobile WMS
 PowerBI

HISTORIE
 1994 Virksomheden etableres

 1998 Nyt hovedkontor 
 Sct. Cathrine vej 21 
 9800 Hjørring

 2001 1. Børsen Gazelle 
 Bliver efterfølgende kåret som  
 Børsen Gazelle virksomhed 9  
 år i træk.

 2014 Agile Implementering 
 Den Agile Implementerings  
 proces formaliseres.

 2014 Afdeling i Aalborg

 2018 Nyt hovedkontor 
 Gasværksvej 24
 9000 Aalborg 



WMS
		Warehouse Management System herunder 

udveksling af varestamdata, salgs- og  
købs dokumenter, svind og lagerbeholdning.

EDI (Electronic Data Interchange)

CRM
		Customer Relation Management.  

Udveksling af kundestamdata, sælgere, 
kontakter, tilbud mm.

WEBSHOP & PORTAL
	 Dataudvekslinger med webshops og 

kundeportaler.

LEVERANDØR
		Udveksling af handelsdokumenter med  

leverandører.

70 200 222
www.agidon.dk

KUNDER
		Udveksling af handelsdokumenter med kunder. 

Udvekslingsaftaler definerer hvilke data,  
der skal udveksles mellem kunder og  
leverandører. Ved nogle kunder er der  
mulighed for konsig nationslager.

EDI

LAGERHOTEL
	 Udveksling af varestamdata, lagerbeholdning og 

plukliste med lagerhoteller.
SALGSAPP OG B2B

	 Colect og B2B integration  
med udveksling af kunde- og  
vare stamdata samt ordrer.

PLM
	 Product Lifecycle Management.  

Dataudveksling med information 
om oprettelse af styles.

INTERCOMPANY
	 Dataudveksling mellem  

koncern forbundne selskaber.

	 Udveksling af ordre- og pakkesporing.
FORSENDELSE

BOOZT.COM

BRANCHELØSNINGER
	 Udveksling af vare eller anden stamdata/doku-

menter på en lang række af brancheløsninger.

MYCOMMERCE360



Effektivisering af elektroniske dokumenter
Naddon EDI effektiviserer samarbejdet mellem leverandører og kunder og 
integrerer op imod eksterne systemer. Brugen af EDI reducerer tidsforbrug, 
fejl og omkostninger ved at erstatte den manuelle dokumenthånd tering med 
elektronisk udveksling af standardiserede forretnings dokumenter.

SYSTEM
TRANSPORT

itSuitsFashion
Fashion Wholesale ERP software

Microsoft Dynamics 365
Business Central



MICROSOFT DYNAMICS 365

BUSINESS CENTRAL
Komplet ERP system

Med Microsoft Dynamics 365 Business Central får man et 
yderst fleksibelt og brugervenligt ERP-system som er udviklet 
til små og mellemstore virksomheder. Løsningen automatise-
rer bl.a. salg, indkøb, drift, regnskab og lageradministration 
og kan køres både ”on-premise” (en lokal installeret klient) 
og som en ”web-klient” via en browser. Som bruger vil der 
være en stor genkendelighed, hvis man i forvejen arbejder 
med Microsofts øvrige programpakke.

Der er integrationsmuligheder til andre Microsoft-løsninger 
som f.eks. Power BI og Office 365 og herudover fungerer 
Dynamics 365 Business Central på alle platforme. Du kan 
dermed have tilgang til løsningen, både via din pc, tablet og 
smartphone.

ØKONOMISTYRING
Få bedre overblik over økonomien med diagrammer og administration af aktiver og 
bankforretninger.

PRODUKTION OG DRIFT
Skab overblik i forbindelse med administrering af forsyningskæde, indkøb, lager,  
produktion og lokationsstyring m.m.

SALG OG SERVICE OG CRM
Administrer hele salgsprocessen i Business Central. Hold styr på dine kontakter, ordre 
flow - herunder presale og direct sale -  og levér et højt serviceniveau.

PROJEKTSTYRING
Få overblik over kapaciteten og lav realistiske estimater der overholder tid og budget.



BOOZT.COM

Microsoft Dynamics 365
Business Central

BUSINESS INTELLIGENCE (BI) OG RAPPORTERING
Analysér data og få overblik over virksomheden med grafiske realtids-visninger.

VALUTASTYRING
Dynamics 365 Business Central understøtter flere sprog og valutaer.

PLUGINS/EXTENSIONS
Extensions bruges til at tilpasse Business Central-løsningen, dog uden at ændre i 
selve grundkoden. Plugins er små tillægsmoduler lavet som extensions, og har derfor 
heller ingen indflydelse på grundkoden i Business Central-løsningen. (Se også Agidons 
Plugins til Microsoft Dynamics NAV)

GDPR
Overhold den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Skab sikkerhed ved 
at tildele og begrænse adgangen til personlige data og håndter dem sikkert på tværs 
af systemer med beskyttelse imod uautoriseret adgang med Microsofts datacenters 
automatiske kryptering.



SALGS-APP

Præsenter dine kollektioner - Filtrer styles 
på kategorier, materialer og udseende. 

Nyd hvor let det er at optage ordrer.

DIT DIGITALE KATALOG
Alt brand- og produktindhold er let  

tilgængeligt. I høj opløsning, præcist  
gengivet og let at håndtere.

DIGITALE LOOKBOOKS
Præsenter nye styles og  

kollektionslookbooks. Lav en visuel  
line-plan og stylebook til udvalgte kunder. 

Tilføj de foretrukne eller bestilte styles.

SHOP-THE-LOOK VÆRKTØJET
Inspirer dine kunder med de bedste  
kombinationer. Filtrer og søg på alle  

emner og vis kundens priser.



Digitalt katalog

Shop the look

Ordre

Visuel line-plan

Lager ordre

Forecast
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www.agidon.dk


