Axdata vs Microsoft SAF-T | Dynamics AX2012R3 og D365 F&O
Områder

Axdatas SAF-T løsning

Microsofts SAF-T løsning

Krav til rettelser i standard AX

Ingen, løsningen køre ved siden af standard
AX applikationen som en selvstændig
løsning

Hotfix skal importeres, kan give
udfordringer og ekstra udgifter for kunden

Funktionalitet

Alle krav fra skatteetaten understøttes

Understøtter næsten alle krav

Fil størrelse kontrol

Automatisk styring og dannelse af flere
filer. Automatisk hvis der er mere end 2 GB

Manuel opgave at styre fil størrelserne

Eksport/Import af stamdata

Standard funktionalitet i løsningen

Vanskeligt i AX2012R3

Hjælpeværktøjer

Flere og omfattende hjælpeværktøjer som
hjælper brugeren i gang hurtigt og lettere
vedligeholdelse af data.

Ingen - meget manuel opsætningsarbejde

Løsning

Enkel teknologi - enkle classer

Uoverskuelig løsning via anvendelse af
AIF

Brugervenlighed

Logisk opbygget, yderst overskuelig

Tung brugergrænseflade – uoverskueligt

Axdata vs Microsoft SAF-T | Funktionalitet
Områder
Fremtidige opdateringer
Opgradering til nye
versioner

Tillægsmoduler

Intercompany funktionalitet

Validering

Axdatas SAF-T løsning

Microsofts SAF-T løsning

Axdata forpligter sig til at foretage opdateringer og
påregner 14 dage responstid på myndighedskrav

Skal vente på Microsoft og hidtil har de ikke
prioriteret opgaven

Enkel opgradering til nyere versioner

Vente på Microsoft hotfix – lægge mange andre
rettelser ind

Flere tillægsløsninger til at understøtte forskellige
behov f.eks. Udtræk via finansposteringer i stedet for
finansjournaler samt udevidet valideringsværktøj

Tilretninger hvis funktionaliteten skal udvides eller
ændres

Muligt via eksport/import funktion, kommer som
selvstændigt modul

Understøttes ikke

Udvidet validering af XML rapporteringen

Understøttes ikke. Axdatas tillægsmodul kan
tilkøbes

Responstid

§

Axdata vs Microsoft

Axdata

Support

16 timers responstid. Varetages
af vores eget SAF-T team som
har opbygget SAF-T kompetence
via kundecases

Videreudvikling

Nye krav fra Skatteetaten

3 dage responstid på videreudvilking. 14 dage responstid på myndighedskrav.
Axdatas SAF-T udviklings team
Med et aktivt abonnement forpligter
arbejder løbende med eksisterende Axdata sig til at foretage opdateringer så
SAF-T kunder om at udvikle nye
løsningen altid opfylder gældende krav
smarte funktioner som gør
fra Skatteetaten
arbejdsdagen lettere for kunderne.

§
Microsoft

Support

Ingen support, supporten
varetages af Microsoft
partnernetværk. Ikke alle
Microsoft partnere har den
nødvendige/relevante SAF-T
viden/kompetence

Videreudvikling
ingen fokus på
videreudvikling af
standardløsning

Nye krav fra Skatteetaten

Langsommelig proces, beslutninger skal
igennem mange led i en stor
organisation = tung beslutningsproces

SAF-T

Standardløsning fra Axdata

Opbygning

Selvstændig løsning
Bygget ved siden af
Standard AX applikationen
hvilket betyder at der ikke
er nogen rettelser i standard
applikationen

Nye krav

Nye krav fra Skatteetaten kan
udvikles og implementeres
hurtigt, nemt og billigt så
løsningen altid opfylder
gældende krav fra Skatteetaten

Vedligehold

Med et aktivt abonnement
forpligter Axdata sig til at
foretage opdateringer så
løsningen altid opfylder
gældende krav fra Skatteetaten

XML

Funktionalitet

Fil størrelse kontrol

Automatisk styring og dannelse
af flere filer

Validering

Udvidet validering af
XML rapportering

Eksport/import af data
Følger standard
funktionalitet i løsningen

SAF-T

Standardløsning fra Axdata

Responstid

16 timer responstid
på support

3 dage responstid
på videreudvikling

14 dage Responstid
på myndighedskrav

