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Delegate A/S

• Konsulenthus kendt for deres forretningskritiske SharePoint 
løsninger siden 2006

• Adm. direktør Peter Østergaard, tidligere Associate Partner hos 
Netcompany og Microsoft CRM Sales Lead

• CRM afdelingen blev stiftet den 1. Februar 2013 da jeg kom til

• I spidsen er Kaspar Bøgh Christensen, tidligere Dynamics CRM 
direktør hos Avanade

• Og til sommers kom Michael Weis, tidligere Microsoft Solution 
Sales Lead, Dynamics CRM

• Firmaets motto: ”Vi skal være de bedste, ikke de største”.



DAXIF# - Delegate Automated Xrm Installation Framework

• Et sæt af værktøjer, der i kombination med andre MS værktøjer,  
gør det nemmere at arbejde med CRM/xRM i dagligdagen
(også for udviklere som ikke kender til platformen)



• DAXIF# startede ud som DAXIF (C#,. BAT-filer, næsten ingen tid til unit 
teste, ..., i kender det vel selv). Nu er alle moduler mindre end 100 linjers 
kode hvilket gør det er nemt at læse det igen, og igen, og igen ...

• Hvorfor F#? Mindre kodebase, fejlfrie projekter, kun et sprog, store data 
(big data), parallelitet, samtidighed (concurrency), asynkrone processor, …

DAXIF# - Kun et programmeringssprog



DAXIF# - Type stærke script (og selvdokumenterende) filer



DAXIF# - Type stærke script (og selvdokumenterende) filer



DAXIF# - Unit tests afvikles før assembly (.dll) bliver bygget

• Unit test gennemføres før bygningen den endelige assembly fil. F# interaktivt benyttes for add-hoc 
realtime afprøvninger

Bemærk: F# interaktivt kan interagere med C# assemblies



Live demo



Live demo

• mbs.microsoft.com

– Virtual Machines (Hyper-V)

• CRM2011

• CRM2011-Exchange (AD)

– CRM Administrator

• CONTOSO\administrator

• pass@word1

– Adam Barr

• CONTOSO\adam

• pass@word1

– Ken Mallit

• CONTOSO\ken

• pass@word1



Live demo

• One-click-installation

– CRM2011 vs CRM2013 vs CRM Online?

– Vi kan desværre ikke genbruge en CRM løsning til dem alle men …

– Man kan oprette en løsning + populere med indhold fra TFS

Bemærkning: Udvides i en senere udgivelse med oprettelse af CRM 
tenant for On-Premise



Live demo

• One-click-deployment

– Hvor mange har ikke prøvet at manuelt udrulle fra
DEV  TEST  PROD? Pain-in-the-ass !!!

– Hvor mange har så prøvet at gøre det for en global kunde?
(vokser eksponentielt)
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Live demo

• TFS commit  DEV  DEV-BUILD  TEST  PROD

– Solution Packager er ikke nemt at bruge (er der nogen som påstår)

– Og det bliver ikke nemmere når det skal kombinere med TFS …

– Vi ønsker at fremstille et brugervenligt og nemt interface til at 
udfører denne opgave



Live demo

• Web ressources synkronisering

– MS CRM Developer Toolkit er ikke helt optimalt at bruge da alle filer, 
uanset type, bliver gemt i en enkelt mappe (”roden”).

– Man vil mange gange have diverse filer placeret i en mappestruktur. 
Denne struktur skulle også gerne afspejles i CRM løsningen
(HTML + relative stier, osv.)

– I sidste ende vil det også fjerne en del fejl/advarsler når man bruger 
det i kombination med MS Solution Packager



Live demo

• Data management (Import/Eksport med Parallelisme)

– Import og eksport af data skulle gerne ske så hurtigt som muligt.

– Hvis man pt. skal anvende nogen af de værktøjer der er til rådighed, 
skal man lige holde tungen i munden for at sikre at data ikke bliver 
indlæst op til flere gange
(en af de kunder vi har overtaget har et issue med SCRIBE + MSMQ)

– Kender man lidt til MS CRM datamodel, kan man ret hurtigt opstille 
et hierarkisk import sekvens som gør at det er muligt at indlæse data 
parallelt ved at udnyttet alt computers regnekræft



Live demo

• Data migrering: 1:1 mellem source og target Oprettet af/på 
Modificeret af/på (kun for On-premise)

– Der er mange gange en kunde vil start på frisk med en hel ny CRM 
database (vi hører det tit når kunder snakker opgradering fra 
CRM2011  CRM2013), men de vil stadig gerne bevare deres PROD 
data i den tilstand som de her det i dag (Eksempel: Workflows som 
lytter på et bestemt oprettelses/modificerings tidspunkter og sender 
en notits til brugeren)

– Derfor er det ikke ”bare lige” at eksportere data og indlæse data da 
disse dato’er vil blive sat til dags dato

– Nogen skal man bare tænke lidt out-of-the-box 
(men man SKAL ALTID overholde SDK retningslinjer)

Bemærkning: Ved import af data, kan man overskrive Oprettet af/på



Opsummering

• DAXIF# bliver løbende udvidet:

– NUGET pakke

– Github hjemmeside med dokumentation og API beskrivelse

– Keepass til opbevaring af miljø informationer

– Bedre integration med Visual Studio (UI)

– Og mange andre ting man lige kan komme i tanke om 

– Men lige om hjørnet …



Opsummering - Diff rapport baseret på CRM2011/2013 løsninger



Opsummering

Spørgsmål?


