
Se allt från Dynamics 365 utan att migrera all data

Fler och fler företag väljer idag att uppgradera till Dyna-
mics 365. Normen är att man tar med sig två års data 
till Dynamics, vilket resulterar i att stora mängder data 
finns kvar i ett eller flera äldre system. Dessa system, 
som ofta blir stående i flera år enbart för att tillgodose 
lagkrav, driver ofantliga kostnader, ofta flera miljoner 
per år i underhåll och support. Utöver de äldre syste-
men finns även aktuella system som inte bör stängas 
ner men kan behöva avlastas. Detta i kombination med 
ett antal regelverk aktualiserar frågan: Hur stänger man 
enklast ner gamla system eller avlastar nyare, utan 
att data går förlorad inför framtiden? Svaret på detta 
är Lasernet Vault365. Via API:er och andra import- och 
exportmöjligheter kan man bearbeta och flytta data till 
och från Lasernet Vault365. Dessutom kan man kika in 
direkt i lösningen via Dynamics 365. På så sätt kan sys-
temet fungera som en hub för en hel systempark. Hela 
organisationen kan dra nytta av detta oavsett om det 
finns lagkrav på att bevara data, eller om det är för att 
reducera kostnaden för äldre system, där system inte 
längre används men återsökning av dess information 
fortfarande är vital för organisationen.

Världsunik Dynamics 365-lösning
I 30 år har Lasernet formaterat, printat, levererat och 
arkiverat data från ERP-lösningar över hela världen. 
Kärnan i Lasernet är möjligheten att ta print, XML eller 
något annat dataformat från din ERP-lösning och for-
matera, bearbeta och leverera den. Lasernet låter dig 
helt enkelt skapa och distribuera avancerade dokument 
i vilket format som helst. Idag används Lasernet i fler än 
2 500 organisationer världen över och är marknadsle-
dande när det kommer till input- och output hanterings-
lösningar.

Vad är Lasernet?

I lösningen Lasernet Vault365 ingår vår marknadsle-
dande produkt Long-Term Archive – framtagen enligt 
OAIS-modellen. Data lagras platt på en filyta och var-
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Varför Formpipe?
Formpipe sätter människan i centrum av den digitala 
transformationen. Vi är ett värdegrundsdrivet mjukvaru-
bolag som sedan 2004 utvecklar produkter som förser 
dig med rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tid-
punkt. Varje gång.

Vi har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA, 
Nederländerna och Tyskland. Formpipe är certifierat  
enligt ISO 27001. Vår aktie är noterad på Nasdaq 
Stockholm.

Lasernet Vault365 innebär inte bara ekonomiska be-
sparingar genom att ni kan flytta data från samtliga era 
system, till ett enda. Det innebär också ett berikande 
av processhanteringen kring data och bevarande. Ge-
nom att ta kontroll över systemparken och den data 
ni har, ger ni era anställda möjligheten att se historisk 
data direkt från Dynamics 365-gränssnittet, samtidigt 
som ni försäkrar er om att rätt förutsättningar finns inför 
framtiden. Gör digital framtid av historien med Lasernet 
Vault365 från Formpipe. 

Lasernet Vault365 – en investering 
för nu & för framtiden

Världsunik lösning för MS Dynamics 365
Vi är den enda aktören på marknaden som 
kan erbjuda er att se historisk data direkt från 
er Dynamics 365-lösning.

Konsoliderar data
Med Lasernet Vault 365 kan ni bygga relatio-
ner mellan data från olika system & framtids-
säkra dessa på ett enkelt sätt.

Slopar onödiga kostnader
Pensionera era äldre system! Ni behöver inte 
längre betala onödiga underhålls- & licens-
kostnader.
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"Lasernet Vault365 
tar hand om alla 
gamla system och 
låter er fokusera fullt 
ut på Dynamics"
Michael Rogers, försäljningschef, Formpipe
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sales@formpipe.com

Sveavägen 168
113 46 Stockholm

www.formpipe.com/vault365
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ken krypteras eller kapslas in. Detta för att inte skapa 
beroenden till en specifik leverantör, utan ni kan nu på 
ett enkelt sätt fortsätta ta beslut över er egen data. All 
aktivitet kan spåras, både på individ- och systemnivå 
och både behörighetsstyrning och sekretesshantering 
är centralt i systemet. Användaren är i fokus då gräns-
snittet är intuitivt och lättförståeligt. Det går att själv sty-
ra sökvyerna, vilka begrepp som ska vara sökbara och 
hur sökresultat ska presenteras. Long-Term Archive är 
flexibelt även när det kommer till hantering av metadata, 
hur ni vill arbeta med denna och hur den ska visas. Gi-
vetvis underlättar visualiseringsregler, insticksmoduler 
för t.ex. filvalidering och konvertering till filformat detta 
arbete.

mailto:sales%40formpipe.com?subject=Jag%20vill%20veta%20mer%20om%20Long-Term%20Archive
https://www.formpipe.com/vault365

