Dynamics NAV Tenerife, czyli kiedy pojawi się nowy NAV 2018 i co
nowego przyniesie

Teneryfa, wyspa szczęśliwa
Teneryfa jest największą wyspą ze wszystkich Wysp Kanaryjskich i znajduje się na Oceanie
Atlantyckim około 300 km od wybrzeża Afryki. Poza tym, że jest to wakacyjny raj, „Teneryfa”
(ang. „Tenerife”) jest również nazwą kodową kolejnej wersji Dynamics NAV, czyli NAV 2018,
która ma zostać uruchomiona jeszcze w tym roku. Wszystko wskazuje na to, że Microsoft jak
co roku wyda nową wersję swojego systemu ERP jesienią. Ale to nie pierwsza wyspa, którą
zainteresował się amerykański producent… Wcześniej określenie Microsoft „Madera” (ang.
„Madeira”) było używane do nazywania wersji NAV 2017 do czasu jego oﬁcjalnej premiery,
czyli w przedziale październik 2015 – październik 2016, kiedy opublikowano Dynamics NAV
2017.

Directions EMEA 2017
Aktualnie obowiązującą wersją jest Dynamics NAV 2017. Nie przeszkadza to w istnieniu wersji
„beta” kolejnego NAV, która nazywana jest Microsoft Dynamics NAV Tenerife i jest
nieoﬁcjalną wersją nowego NAV 2018 (prawdopodobnie). Premiera Teneryfy odbędzie się, jak
to zwykle bywa, na kolejnej, już dziesiątej edycji konferencji Directions EMEA, która będzie
mieć miejsce w dniach 4 – 6 października 2017. Jest to ważne wydarzenie szczególnie dla
Partnerów rozwiązań z rodziny Dynamics. W tym roku też nie zabraknie tam naszego zespołu!
Jak co roku przedstawimy na blogu krótką relację z tego wydarzenia. Zapowiada się świetnie,
ponieważ miejscem spotkania będzie Madryt, a stamtąd na Teneryfę jest naprawdę blisko…

NAV Teneryfa, wersja beta
Dwie zapowiedzi funkcji NAV teneryfa, które możemy już zobaczyć w wersji beta to:
In-Client Designer, w którym można teraz porządkować kolumny za pomocą prostego
przeciągania i upuszczania, a także ukryć lub wyświetlać kolumny,
Raporty – obsługują zarówno układ Word, jak i RDLC. Układy mogą być zapisywane jako pliki
zewnętrzne.
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