Fact Sheet

DXC Managed Dynamics NAV
Få høj oppetid og forudsigelige
omkostninger uden besvær

Fordele
• Garanteret Dynamics NAVoppetid i henhold til SLA.
• Overvågning og driftssupport
24/7/365.
• Fastlagt og forudsigeligt
omkostningsniveau.
• Intet behov for vedligehold

eller hardwareinvesteringer.
• Fleksibel og skalerbar
infrastruktur.
• Du arbejder altid i nyeste
version.

Lad dine servere flytte hjemmefra, og læg i stedet din
eksisterende eller nye Microsoft Dynamics NAV-løsning i DXC
Technology’s private sky med døgnvagt og fuld fleksibilitet.
Med Microsoft Dynamics NAV (nu Dynamics 365 Business
Central) får du en stærk ERP-løsning til administration af
regnskab, økonomi, salg, indkøb, CRM, sagsstyring, projektstyring, business intelligence m.m. Løsningen kan nemt
tilpasses til din virksomheds særlige krav til fx økonomistyring
og administration og har en rollebaseret brugerflade, hvilket
betyder, at de funktioner, man som ordrebehandler, indkøber
eller lagerforvalter har brug for, er til rådighed allerede på
startskærmen.

• Hotline 24/7.

DXC Technology tager ansvar for
driften
Ved at lade DXC tage ansvaret for at
hoste din løsning slipper du for de
daglige bekymringer om servere,
opdateringer, vedligeholdelse,
brugerlicenser og backup. Da du betaler
en fast pris pr. bruger pr. måned,
betyder det, at du helt slipper for
uforudsete udgifter og omkostninger i
forbindelse med serverdrift, nedbrud,
opdateringer, nye versioner og lignende.

Og da den samlede infrastruktur kører
på DXC’s datacenter, er der heller ikke
behov for at investere i eller opgradere
serversoftware eller hardware.
Via vores hotline, som er bemandet 24/7,
har du altid eksperthjælp lige ved
hånden.
Løsningen kan skaleres i takt med, at din
virksomhed udvikler sig. Begynd med
det, du har brug for, og tilpas løbende,
når behovet opstår.
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Services
• Opbevaring af al
infrastruktur og alle data i
et dansk datacenter.
• Dokumenteret højt
sikkerhedsniveau.
• Daglig backup.
• Passer til alle Microsoft
Dynamics-licensmodeller.
• Infrastruktur, som er bygget
i samarbejde med Microsoft,
overholder best practice.

Med DXC Managed Dynamics NAV
skal du ikke bruge tid og ressourcer
på drift, men kun på at beslutte,
hvordan din virksomhed kan drage
optimal forretningsmæssig fordel af
Dynamics NAV.
Det er enkelt at migrere din
eksisterende løsning og endnu
lettere at etablere en ny løsning.
Leverancen foregår gennem et kort
og fast defineret projektforløb, hvor
processen er veltilrettelagt og
varetages af nogle af verdens
bedste Dynamics NAV-specialister.

• Enkel migrering af
eksisterende løsning eller
hurtig implementering af ny
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Vælg mellem to versioner

Hurtig implementering

Dynamics NAV fås i to licensversioner.
Standard, der er obligatorisk, giver
adgang til basisfunktionerne inden for
økonomistyring, distribution og projektstyring. Udvidet pakke, kaldet Extended
Pack, indeholder ekstra funktionalitet og
giver adgang til avancerede funktioner,
herunder produktionsstyring, udvidet
distribution og udvidet lagerstyring.

Uanset om det drejer sig om en reimplementering, en opgradering af dit
gamle system, eller du konverterer fra et
andet ERP-system, foregår processen
smidigt, hurtigt og sikkert.

Samtidig er det muligt at vælge mellem to
brugertyper ‒ en almindelig bruger med
fuld læse- og skriverettighed til al
funktionalitet eller en begrænset bruger
med adgang til at læse alt, men med
begrænsede skriverettigheder. Formålet
med en begrænset bruger er, at medarbejdere, der kun har behov for at
arbejde i en afgrænset del af systemet,
kan gøre det til en lavere
licensomkostning.

Arbejd, hvor du vil
DXC Managed Dynamics NAV tilgås som
standard via en lokalt installeret
Windows-klient. Dog er der også
mulighed for at tilgå den via en webklient,
remote desktop eller din tablet. Dermed er
du ikke låst fast til dit kontor, men kan
også arbejde online hjemmefra, fx via en
bærbar pc eller din iPad.
Dokumenteret højt sikkerhedsniveau
Din Dynamics NAV-løsning kører i
strukturerede og overvågede rammer
med et dokumenteret højt
sikkerhedsniveau.

Get the insights that matter.
www.dxc.technology/optin
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Om DXC Technology
DXC Technology er verdens førende uafhængige, end-to-end IT-service virksomhed. Selskabet administrerer
og moderniserer forretningskritiske systemer og integrerer dem med nye digitale løsninger, der skaber bedre
resultater. Virksomhedens globale rækkevidde, kompetencer, innovationsplatforme, teknologi uafhængighed
og omfattende partnernetværk, gør at flere end 6.000 private og offentlige kunder i 70 lande kan trives med
forandring. For mere information, besøg www.dxc.technology.
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