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PDF udskrift fra Navision 3.5x
I forbindelse med at der er blevet mere og mere almindeligt med PDF fakturaer via e-mail,
opstod behovet for også at kunne det fra den gamle DOS baserede Navision, som stadig
har mange brugere.
For at der ikke skulle foretages alt for mange rettelser i Navision, skulle løsningen være
simpel, og dog kunne sende PDF dokumenter via Outlook direkte.
Som Windows PDF printer faldt valget på Sourge Forge Net’s PDF Creator, da det her er
let at lave små scripts, som kan foretage sammenfletningen af den faktiske udskrift og et
PDF dokument indeholdende firmaets Logo papir.
Der er så blevet udviklet en Navision Printer, som kan omdanne Navision udskrifter til et
print som PDF Creator forstår.
I Debitor Kartoteket laves et felt til E-mailadressen, samt en lille stump kode som danner
oplysningerne til e-mailen – denne kode skal indsættes i Navision udskriften.
Derudover er der lavet et par procedurer til at styre, om der skal skrives ud på papir, eller
sendes via E-Mail.
Selve Navision delen består af printeren der danner PDF udskriften, samt to rapporter og
en stump kode til indsættelse i de rapporter, og kun de rapporter, hvor man ønsker at PDF
printet sendes direkte med Outlook.

Alle udskrifter kan uden rettelser, skrive til PDF Printeren og dermed danne et PDF
dokument.
Herudover er der udviklet nogle scripts til Sourge Forge Net’s PDF Creator, samt et lille
program PDFNMail, der knytter Navsion oplysninger og udskriften sammen og starter
Outlook.
Til programmet PDFNMail er der en .INI-Fil hvori man angiver placeringen af Outlook,
samt andre oplysninger, så som Emne til e-mailen, og hvilken karakter der er blevet valgt,
som erstatning for @ i Navision.
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Outlook placeringen er som bekendt forskellig om man bruger Outllok 2000 eller Outlook
2010 – programmet er testet med disse og andre versioner af Outllok.
Pakken, som koster kr. 3000,- ex. Moms, består af et Navision object, programmet
PDFNMail og nogle scripts, samt en brugevejledning til installation med detaillerede
beskrivelser af hvordan Navision tilrettes effektivt uden brug af AL-Licens
Herudover skal der bruges et PDF dokument af eget logopapir, samt PDF Creator som
downloades ved Sourge Forge Net .
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