DAXIF# - Delegate Automated Xrm
Installation Framework

Agenda

• Forventningsafstemning
• Intro af foredragsholdere samt Delegate A/S for brugergruppen
• DAXIF#
– Kun et programmeringssprog
– Type stærke script (og selvdokumenterende) filer
– Live demo:
• Forretningsanalytiker: One-click-deployment
• Udvikler: Web ressources og plug-ins synkronisering
• Data specialist: Data management (import/eksport med parallelisme)

• Spørgsmål

Forventningsafstemning

• Vi står her i dag, inviteret af CRMUG og takket været Henrik fra
Danske Fragtmænd A/S, som har snakket en go’ sag for DAXIF#
til jeres sidste brugermøde.
• Vi vil gerne introducere os selv og fremvise et af de CRM
værktøjer vi stiller til rådighed for vores kunder uden mere
betaling.
• Vi kunne også godt tænke os at hører hvad i forventer bliver vist
i dag med hensyn til DAXIF#?
Bemærk: I må gerne afbryde og stille spørgsmål undervejs

Intro – Ramón Soto Mathiesen
•

Delegate A/S: 2013 –
–
–

•

Uddannelse: 2005 - 2010
–
–

•

Stilling: Senior Software Architect
CRM Projekter: ISS, DSR, Peugeot, Konica Minolta,
Mærsk Drilling, Ældre Sagen, Søfartsstyrelsen,
Oticon A/S, Brüel & Kjær, …

Scan Jour A/S: 2007 - 2010
–
–

•

cand.scient. datalogi bifag i matematik (DIKU/HCØ/Pisa)
Microsoft certificeret: MCP + MCSA + MCSE + MCDBA + MCTS

Netcompany A/S: 2010 - 2012
–
–

•

Stilling: CTO af CRM afdelingen
I Delegate A/S har jeg ansvaret for CRM afdelingens tekniske
visioner og løsninger, samt implementeringen af disse
visioner og løsninger på vores kunde projekter.
CRM Projekter: Schultz Information, William Demant Holding,
Konica Minolta, Danske Fragtmænd, Radiometer, Jyske Bank …

Stilling: System Developer
POLSAG (ESDH) – [C++, C#, JavaScript, Oracle, …]

Tandlægeforeningen: 2000 - 2007
–
–

Stilling: System Administrator & Software Developer
Arkivarius (ESDH) – [C#, JavaScript, MSSQL, …]

Intro – Delegate A/S – CRM

• 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 i sommeren sidste år, kom Michael Weis til fra en stilling
som Microsoft Solution Sales Lead, Dynamics CRM.
• Firmaets motto: ”Vi skal være de bedste, ikke de største”.

Intro – Delegate A/S – CRM

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

Intro – Delegate A/S – CRM Værktøjer

• XrmFramework (bygget på MS Developer Toolkit)
– Simpel og nem at udvikle på uden at skulle lære et tilfældigt
konsulenthus rammeværk (til tider, ret komplekse).
– Altid opdateret takket været NuGet pakke manager.
– Interagere godt med DAXIF#.
– Bemærk: Der er ingen afhængigheder mellem XrmFramework og
DAXIF#. Der kan til en hver tid fjernes den sidst nævnte, dog vil det
betyde en større mængde manuelle opgaver.

• DAXIF#
– Et sæt af stand-alone 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# - Delegate Automated Xrm Installation Framework

• Man kan tænke på DAXIF# som en schweizerkniv der kan hjælpe
med den daglige færden af MS CRM ved følgende moduler:
Click-Once Deployment, Data migrering, Daglig udvikling”.

DAXIF# - Kun et programmeringssprog

•
•

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, genbrug af
kode, store data (big data), parallelitet, samtidighed (concurrency),
asynkrone processor, …

DAXIF# - Type stærke script (og selvdokumenterende) filer

Live demo

Live demo

• MS CRM Online
– Source: https://delegatedemos0urce.crm4.dynamics.com/
– Target: https://delegatedemotarget.crm4.dynamics.com/

• CRM Administrator
– admin@delegateDemoS0urce.onmicrosoft.com
– admin@delegateDemoTarget.onmicrosoft.com

• Adam Barr
– adamb@delegateDemoS0urce.onmicrosoft.com
– adamb@delegateDemoTarget.onmicrosoft.com

• Ken Mallit
– kenm@delegateDemoS0urce.onmicrosoft.com
– kenm@delegateDemoTarget.onmicrosoft.com

Live demo – Forretningsanalytiker
• One-click-deployment
– Hvor mange har ikke prøvet at manuelt udrulle komplekse løsninger
fra DEV  TEST  PROD? Pain-in-the-ass  !!!
– Hvor mange har så prøvet at gøre det for en global kunde?
(vokser eksponentielt)
– Hvad med afhængighed af en teknisk ressource/kompetence
(intern/konsulenthus) for at udfører opgaven?
TEST
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PROD
TEST
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PROD
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Live demo – Udvikler

• 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

• Plug-in synkronisering
– Man vil gerne arbejde med plug-ins fra Visual Studio og baseret på de
ændringer i koden, hvis nogen, skulle de gerne afspejles i MS CRM
uden at der skal ligges alt for mange kræfter i det.

Live demo – Data specialist

• 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

DAXIF# bliver løbende udvidet

Mere info: http://delegateas.github.io/Delegate.DAXIFsharp/

Spørgsmål

Spørgsmål?

