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MapVisualizer

Visualisering af data på kort

Få et elegant og effektivt overblik over dine data i 

Microsoft Dynamics CRM med MapVisualizer

Mangler du overblik over dine data?

For eksempel over, hvor dine kunder eller medlemmer 

geografisk er placeret eller hvor dine produkter er 

blevet afsat? 

MapVisualizer gør det muligt at visualisere data på et 

kort i Microsoft Dynamics CRM. 

MapVisualizer kan blandt andet visualisere den 

geografiske placering af virksomheder, medlemmer, 

kontaktpersoner og produkter og kan også bruges 

sammen med andre standarddata eller udvidelser til 

Microsoft Dynamics CRM.
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Hvordan kommer vi i gang?

• I skal have adgang til Microsoft Dynamics CRM Online eller 

Microsoft Dynamics CRM OnPremise version 2013 eller nyere

• I skal have en API-nøgle til Google Maps.

• Cenvation installerer produktet for jer og underviser jer i 

brugen af MapVisualizer

• Hvis der er ønsker til udvidelser til MapVisualizer, håndterer 

Cenvation dem gerne

Ønsker i at få bedre overblik over

jeres data?

Hvis I ønsker at få bedre overblik over 

jeres data i Microsoft Dynamics CRM, 

er i meget velkommen til at kontakte 

Brian Steensgaard, tlf: 22 82 79 76, e-

mail: bs@cenvation.com

Funktionalitet i MapVisualizer

• Data bliver vist på et kort

• Mængde, størrelse eller antal er afbilledet på kortet

• MapVisualizer tilpasser sig løbende efter valg

• Man kan zoome ind på kortet for at se, hvem der er 

placeret i et område

• Alle tekster er konfigurerbare og kan tilpasses alle 

sprog

• Datanavne, visninger og feltnavne hentes ud via den 

aktuelle brugers lokalsprog

• Kriterierne kan være systemvisninger eller egne 

visninger for den pågældende entitet

• Understøttende datatyper inkluderer blandt andet

virksomheder, kontaktpersoner, medlemmer og 

produkter. Alle datatyper i Microsoft Dynamics CRM

kan anvendes – både standard og udvidelser

Hvordan anvendes MapVisualizer typisk?

MapVisualizer kan eksempelvis give dig et hurtigt

overblik over andre virksomheder i nærområdet, når du 

skal besøge kunder i et bestemt geografisk område, så du 

kan nå at besøge så mange virksomheder i området som 

muligt eller planlægge nye besøg, hvis et 

virksomhedsbesøg bliver aflyst. 

MapVisualizer kan også bruges til at aggregere data, så 

du hurtigt kan få et overblik over, hvor du har afsat hvilke 

produkter.
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