Fact Sheet

Microsoft Dynamics 365
Business Central
Driv hele din virksomhed
problemfrit i skyen

Fordele
Hurtigere betalinger
• Bedre beslutningsgrundlag
• Hurtigere udarbejdelse af
regnskab og årsrapport
• Mere præcise forecasts
Automatisering og sikkerhed i
forsyningskæden
• Optimering af
lagerbeholdninger
• Undgå salgstab og reducér
mangelvarer
• Maksimering af lønsomheden
Mere effektiv
projektplanlægning
• Overholdelse af budgetterne
• Præcis planlægning
• Analyse af projektresultater
Intelligent salg
• Værdiskabelse i alle
kontaktpunkter
• Større salgsproduktivitet
• Fremragende service
Driftsoptimering
• Kontrol fra forecast til
gennemførelse
• Effektiv lagerstyring
• Optimalt produktionsniveau

Microsoft Dynamics 365 Business Central er en cloudbaseret
alt-i-en-løsning til virksomhedsadministration til små og
mellemstore virksomheder. Den strømliner alle forretningsprocesserne og skaber et mere agilt og innovativt økosystem.
Den næste generation af Microsoft
Dynamics NAV
Løsningen omfatter en bred vifte af
funktioner og er nem at tilpasse, og den
repræsenterer næste generation af
Microsoft Dynamics NAV med de
værktøjer og den funktionalitet, som
virksomheder skal bruge for at skabe
vækst og ekspansion.

Økonomistyring
Opnå hurtigere fakturering med
forenklede arbejdsgange mellem
debitorer og kreditorer. Foretag
automatisk afstemning af regnskabet, så
regnskabsafslutning og -aflæggelse kan
udføres hurtigt og præcist, samtidig med
at man sikrer overholdelse af
lovgivningen. Se og tilgå
regnskabsoplysninger på tværs af
virksomheden inden for økonomi, salg,
indkøb, lager og kundeaktiviteter.
Virksomhedsdrift

Business Central er hurtig at implementere og nem at konfigurere, og løsningen
har en intuitiv og moderne brugergrænseflade, der er designet til at
optimere forretningsprocesserne og
maksimere produktiviteten. Skær omkostninger til hardware, infrastruktur og et
dedikeret it-team væk.
Udfas de gamle regnskabs- og forretningssystemer. Virksomheder i hastig vækst
har brug for den fleksibilitet og skalerbarhed, som cloudteknologien giver, for
at kunne gennemføre digitaliseringen
hurtigere, fokusere på kunderne og
komme på forkant med udviklingen.

Automatiser processen fra forecast til
gennemførelse ved hjælp af
salgsforecasts og forventede
lagerbeholdninger, der indgår i
automatisk genererede
produktionsplaner og indkøbsordrer.
Beregn og optimer virksomhedens
produktions-kapacitet og ressourcer, og
opnå dermed bedre produktionsplaner
og imødekommelse af kundernes
efterspørgsel. Optimer produktionen
med automatisk kapacitetsberegning og
ressourceallokering, der sikrer bedre
produktionsplaner og imødekommelse af
kundernes efterspørgsel.
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Customer relationship
management
Optimer kundeoplevelsen og problemløsningen med et samlet overblik over
opgaver, arbejdsbelastning og
kompetencer, der sikrer en mere
intuitiv ressourceallokering. Styr
salgs- og serviceforespørgsler og
betalingshåndtering direkte fra
Outlook, og opnå enkel salgsstyring.
Få overblik over kundeinteraktioner
og kampagnestyring på baggrund af
specifik segmentering, der sikrer en
personlig kundeoplevelse.
Stærk hr-funktionalitet
Gruppér og administrer medarbejderoplysninger, og organiser medarbejderdata efter datatype, fx erfaring,
kompetencer, uddannelse, kurser og
fagforeningsmedlemskab. Få stærke
selvbetjeningsfunktioner til medarbejdere og ledere og adgang til HRdata via selvbetjening i Power BI.
Bogfør udgifter pr. medarbejderkort,
og hold styr på og refunder
medarbejdernes udgifter.

Produktion

Automatiseret forsyningskæde
Optimer lagerbeholdningen ved hjælp
af indbygget intelligens, der forudsiger, hvad der skal genopfyldes og
hvornår. Foretag indkøb efter behov
med dynamisk opdatering af
lagerbeholdningen. Hold styr på
lagerbeholdningen flere steder, fx i
produktionsanlæg, distributionscentre, lagerbygninger,
udstillingslokaler, udsalgssteder eller
servicebiler. Skab øget gennemsigtighed i forsyningskæden, og opnå
bedre styring af indkøbsprocesserne
med automatiserede arbejdsgange.
Projektstyring
Overvåg ressourceforbruget, og skab
fuldt overblik over kapaciteten for
hver enkelt ressource med information
om tilgængelighed og planlagte
omkostninger pr. ordre og tilbud.
Basér processen fra forecast til
gennemførelse på salgsforecasts og
forventede lagerbeholdninger, der
indgår i automatisk genererede
produktionsplaner og indkøbsordrer.
Opret, styr og følg op på kundeprojekter ved hjælp af timesedler og
avanceret funktionalitet til
efterkalkulation og rapportering af
opgaver.
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