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• En Infor Alliance Partner som tillhandahåller M3
konsulttjänster för uppgraderingar och nya
implementationer av M3, med ett starkt fokus på
integration, eCommerce och mobilitet.

• Kontor i USA, Sverige och Indien
• Tillhandahåller lösningar för att förstärka och
förlänga M3 bortom kontoret och ditt skrivbord
(H5 applikationer, mobilitet, integrationer,
eCommerce)

90+ Anställda

100+ Kunder

25+ år av
erfarenhet

Problemet med strömfilen
• Historiskt har M3 utskriftsprogram skapat strömfiler, ett
proprietärt och statiskt format lika gammalt som M3.

• Om information saknades från ett document, behövde det
adderas till strömfilen via MAK, genom att “modifiera” M3.

• Dessa “moddar” har altid varit problematiskta för både Infor
och för kunderna, och i molnet har de blivit en showstopper.

Lösningen är XML
• Lösningen på problemet med strömfilerna var att konvertera allt till
XML.

• För att ta bort behovet av modifieringar inkluderade lösningen
program för att konfigurera XML och lägga till egna fält och data från
M3 (CMS006).

• Med över 800 dokument i M3 är detta en monumental uppgift, och
Infor har successivt konverterat varje M3-utskriftsprogram för att
producera XML (i den senaste Cloud-versionen är de förmodligen

cirka 80% färdiga).

• Med varje ny version och uppdatering av M3 kommer ändringar,
uppdateringar och förbättringar av den konfigurerbara XMLutskriftshanteringen.

• Det befintliga M3 Streamserve-paketet byggdes aldrig för att
hantera XML.

• Streamserve som produkt kan emellertid hantera XML-input via

Streamserve
Storyteller

sin Storyteller-editor. (Obs! "Storyteller" är fortfarande
Streamserve, det är bara namnet på en editor för page out
layouter i Streamserve verktygslådan.)

• Infor bytte till att använda Storyteller-editorn och omarbetade alla
M3-dokument till en Storyteller-version i ett nytt utdata-paket.

• All information om Streamserve XML kan hittas i KB1912248.
Detta är också det enda stället där design filpaketet kan laddas
ner (notera alltså att det inte kan laddas ned i IXS product
download center).

• Streamserve Storyteller är ett besvärligt designverktyg som har en
brant inlärningskurva. Och även efter att du lärt dig använda

Allt är dock
inte rosenrött

verktyget, tar även enkla ändringar fortfarande betydligt längre tid
än i den gamla editorn.

• Om du kommer från tidigare versioner av M3 Streamserve-paket
måste du bygga om alla dina dokumentlayouter från början. Du

kan inte bara uppgradera och köra, du måste omskapa dina
dokument igen.

• Streamserve är inte en Infor-produkt, de kan inte styra den. Det är
inte heller en praktisk lösning för deras Multi Tenant och Cloudinitiativ. Vi har nått ett vägskäl.

Historien så här långt
• Sett från M3-sidan är konfigurerbar XML-utskrift hur
utskrifter från M3 borde ha genomförts från första början.

Det är fantastiskt och kommer inom kort att ersätta andra
M3-utskriftsformat. Det är framtidens sätt, både för onprem installation och i molnet.

• Sett från Streamserve sidan är saker inte så bra.
Streamserve är inte lämplig för Cloud, inte en Inforkontrollerad produkt, och Storyteller är ett otroligt
besvärligt designverktyg att arbeta med.

Kund: APC
LeanSwift togs in och hjälpte till med initial Streamserve
Storyteller miljöupsättning, och implementerade även några
initiala dokument med Streamserve Storyteller.

Lärdomar

• Att vara ansvarig för endast delar av utskriftshanteringen i ett mycket större projekt,
•
•

och med liten eller ingen insikt i projektet som helhet, är inte ett effektivt sätt att
arbeta.
När du har flera olika leverantörer som är involverade i att implementera dokument
måste du ha bra projektledning, en sund strategi för utskriftshantering och framför
allt tydliga och definierade krav och mål.
Ägarskapet för XML-konfiguration i M3, liksom Streamserve-miljön måste vara
kristallklar och korrekt change management är ovärderlig.

Kund: MIR
LeanSwift gör en ny-implementation av M3, on-prem installation, och all
utskriftshantering via Streamserve.
Lärdomar

• I ett nytt projekt när kunden kommer från ett annat ERP-system än M3 måste

•

dokumenten ändå omformas i M3s utskriftslösning. Att börja med XMLutskriftskonfiguration och Streamserve Storyteller är naturligt. Det är en bättre
lösningen än det gamla sättet, modifieringar kan direkt undvikas, och
implementeringstiden måste spenderas oavsett.
Var säker på att den ursprungliga utskriftskonfigurationen har gjorts i M3 innan
användarna börjar producera dokument i systemet och att XML-output (de
standardlevererade mallarna) används för relevanta dokument.

Kund: Jelly Belly
LeanSwift hjälpte med en audit av ett tidigare startat Stremserve Storyteller-

initiativ, som resulterade i live-sessioner och träning av en Jelly Belly
anställd för att arbeta i Storyteller-designern, med slutmålet att bli
självförsörjande.

Lärdomar
.

• I ett försök att spara kostnader, så underskattades ansträngningen att lära sig

•
•

Storyteller-designverktyget, och inte tillräckligt många timmar tilldelades
Den anställda tyckte det var ovärderlig hjälp, men fruktade för när han skulle ta
hand om det på egen hand. Streamserve var inte heller hans normala dagliga jobb
och det visade sig vara tidskrävande.
Det skulle ha varit bättre att överväga ett Managed Services-kontrakt för
Streamserve-tjänster och hantera dokumentändringar på detta sätt - i varje fall som
minimum att arbeta igenom att konvertera alla gamla dokument till nya Storytellerdesigns.

Kund: Epiroc
LeanSwift är del av ett stort Storyteller projekt tillsammans med Columbus.
Hos Epiroc har vi faktisk använt oss av tekniken att fortsatta använda Page
Out editorn, aven med XML input när det galler vissa dokument.

Lärdomar

• Tänk utanför boxen!
• Använd Storyteller för de flesta dokumenten
• Ta bort behovet av att använda Storyteller för vissa dokument genom att kopiera
och klistra in Page Out processen från gamla Streamserve projekt i de nya från
Storyteller paketet. Modifiera sedan dessa Page Out layouter till att mappa mot de
nya XML input formaten, och avaktivera Storyteller layouten. Detta kan tjäna
mycket tid.

Men IDM output
management då?
• Saker rör sig fort I Infors ecosystem, I manga fall allt för fort för
att kunderna ska hänga med.

• Streamserve Storyteller är redan utbytt. Den är ersatt av IDM
Output Management. Den konfigurerbara XML skickas från M3
direct till IDM, som skapar utskrifterna.

• IDM Output Management finns bara till Infor Multi Tenant
Cloud, och det är inte känt när den kommer till On-Prem eller
till Single Tenant Cloud.

Ett helt nytt
designverktyg
• Medan den konfigurerbara XML-outputen förblir exakt densamma på
M3-sidan, ändras genom IDM-hanteringen dokument och design helt
och hållet.

• Den nya editorn för dokumentdesign är Microsoft Word, med hjälp av
ett Infor-utvecklat add-on. Mallar skapas och laddas upp till IDM, som
parar dem med XML-output från M3 och skapar dokument.

• Infor har skapat ett standardpaket med mallar för alla dokument.
• Men - än en gång - måste M3-kunder börja från början med att skapa
om deras modifierade dokument med hjälp av den nya Word add-on.
Än en gång kan inget uppgraderas från tidigare dokumentlayouter.

Men ska vi vänta då?
• Vänta tills Infor släpper IDM output management för on-premversioner, så att du bara behöver göra om dina dina dokument en
gång.

• I en perfekt värld är det verkligen det bästa alternativet. Problemet är
att det inte finns någon tidslinje för detta.

• Medan M3-teknik, plattform och funktionalitet marscherar på kan
kostnaden för att vänta och göra ingenting bli större än att göra
någonting.

• Detta lämnar nuvarande M3-kunder i uppgraderingsprocessen eller på
Single Tenant Cloud i en svår sits.

Vad ska vi tänka på?
• Att flytta till Multi Tenant Cloud av M3 kräver att du blir av med
modifieringar. Inom utskriftshantering innebär det att bli av med
streamfile moddar. Detta görs genom en kombination av att
säga till slutanvändare "du kan inte få detta" och att använda
konfigurerbar XML-output.

• Ingenting måste göras i form av ett ”Big Bang”, det borde inte
heller bli gjort som ett ”Big Bang”. Streamfiles och Streamserve,
XML-utdata och Streamserve Storyteller kan alla existera i
samma miljö. Du kan ta din tid och byta, utveckla ett dokument i
taget i Storyteller i din egen takt.

Option 1 – Vänta
• Vänta tills Streamserve är borta, och gör sedan
uppgraderingen till IDM Output Management och
omforma alla dina dokument bara en gång.
• Om du gör det, blir du dock begränsad i din väg

framåt med allt annat. Du kan inte gå till molnet,
du är fast med dina mods, och allt är på en okänd
tidslinje.

Option 2 – Hantera
Storyteller
• Börja titta på XML-output nu, analysera dina
moddar och ersätt dem en efter en med
konfigurerbar XML. Håll dig uppdaterad med

vad som händer med M3, och flytta till molnet
när du är redo. Gör prep nu, för att spara mer
tid senare.
• Denna väg tvingar dig att använda Storyteller
för att re-implementera dina dokument.

Option 3 – Starta, men gör inte
klart
• Träna dina användare i konfigurerbar XML nu, börja analysera dina dokumentmoddar och se vilken information
du behöver för att kunna omskapa dem. Ignorera det faktiska tryckta dokumentet och Storyteller för nu, bygg
istället och förbered XML-konfigurationen för varje dokument så att du har alla dina uppgifter i XML-output från
M3. Arbeta i ditt testsystem och verifiera genom att skriva ut och kontrollera xml-output i MNS206.
• Fortsätt med att flytta till Multi Tenant Cloud på din egen tidslinje. I ditt MT Cloud Edition-projekt behöver du nu

bara hantera den faktiska dokumentdesignen i IDM Output Management, med betydande besparingar i
projektets tid och kostnad (XML-konfigurationen är redan klar och du behöver inte analysera
utskriftsmodifikationer i projektet).

Option 4 – Storyteller i molnet
• Detta är verkligen en fortsättning på Option 2 och en annan väg än Option 3. Starta tidigt och konvertera din
output från M3 till XML och omforma dina dokument ett i taget med Streamserve Storyteller. Använd sedan
möjligheten att använda Streamserve från MT Cloud Edition genom att sätta upp en egen server.
• Medan detta kommer att spara dig tid genom att inte behöva omforma dina dokument i Word för IDM Output
Management, kommer det med några andra nackdelar. Du måste betala för en Streamserve-licens, och du

måste behålla och underhålla din egen Streamserve-server (servrar) på grundval av det, och du måste
naturligtvis fortsätta använda den omständliga storyteller-editorn för framtida dokumentändringar. Och eftersom
Infor flyttar sig från Streamserve kan du finna att support och uppdaterat innehåll saknas.
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