Fact Sheet

Microsoft Dynamics 365
Business Central
Driv bedriften din problemfritt
og skybasert

Hovedfordeler:
Få betalt raskere
• Raskere regnskapsføring og
rapportkjøring
• Automatiserte
regnskapsprosesser
• Få mer nøyaktige prognoser
Automatiserer og sikrer
leverandørkjeden
• Optimaliser lagerbeholdning
• Unngå salgstap og reduser
mangelvarer
• Maksimer fortjeneste
Effektiviser prosjektplaner
• Hold deg til budsjettet
• Planlegg med presisjon
• Analyser prosjektytelse
Gjør smartere salg
• Ta velinformerte avgjørelser
• Øk salgsproduktivitet
• Lever eksepsjonell service
Optimaliser operasjoner
• Administrer alt fra prognoser
til levering
• Driv lageret effektivt
• Nå optimale resultatnivåer

Microsoft Dynamics 365 Business Central er en komplett,
skybasert bedriftsstyringsløsning for små og mellomstore
bedrifter. Den strømlinjeformer alle dine bedriftsprosesser for
å skape en smidigere og mer innovativ teknologiplattform.
Den nye generasjonen av Microsoft
Dynamics NAV
Denne svært tilpasningsdyktige og
funksjonsrike løsningen har de
verktøyene og egenskapene som
bedrifter trenger for å vokse og utvikle
seg. Dette er den nye generasjonen av
Microsoft Dynamics NAV.
Business Central implementeres raskt, er
lett å konfigurere og gir en intuitiv og
moderne opplevelse som er designet for
å optimalisere bedriftsprosesser og
maksimere produktivitet. Eliminer
behovet for kostnader til maskinvare og
infrastruktur og et dedikert IT-infrastrukturteam.
Bli kvitt alt av gamle regnskapsprogrammer og gamle bedriftssystemer.
Organisasjoner som vokser raskt, trenger
den fleksibiliteten og skalerbarheten som
en skybasert løsning gir dem. Dette
bidrar til raskere digitalisering, fokus på
kunden og til å komme i forkant.
Økonomistyring
Reduser faktureringstiden med
strømlinjeformede arbeidsprosesser
mellom kundefordringer og gjeld.

Automatisk sammenstill kontoer for å
lukke og rapportere om økonomiske
faktorer raskt og nøyaktig, samtidig
som samsvar blir opprettholdt.
Visualiser og få tilgang til økonomisk
informasjon på tvers av bedriften, fra
regnskap, salg, kjøp, lager og kundeinteraksjoner.
Bedriftsoperasjoner
Automatiser alt fra prognoser til
levering ved å bruke salgsprognoser og
forventet utsolgtstatus for å generere
automatiske produksjonsplaner og
lage innkjøpsordre.
Kalkuler og optimaliser produksjonskapasitet og ressurser for å forbedre
produksjonsplaner og møte kundens
behov.
Optimaliser ytelsen med automatisert
kapasitetskalkuleringer og ressurstildeling for å forbedre produksjonsplanene og møte kundens behov.
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Grunnleggende
elementer

Økonomistyring

Prosjektstyring

Styring av
kunderelasjoner

Styring av
forsyningskjede

Administrering av kundeforhold

Automatisert forsyningskjede

Lever en uovertruffen kundeopplevelse og en raskere løsning som
gir en mer intuitiv ressursfordeling
med omfattende oppgavevisning,
arbeidsoppgaver og ferdigheter.

Optimaliser lagerbeholdning ved å
bruke innebygde løsninger basert på
kunstig intelligens som forutser hva og
når noe må etterfylles.

Du får en problemfri salgsstyring ved
å administrere salgsrelaterte henvendelser, serviceforespørsler og
prosessere betalinger direkte fra
Outlook.
Du skaper en personlig kundeopplevelse ved å holde orden på alle
kundeinteraksjoner og administrere
kampanjer basert på spesifikk
segmentering.
Robust personalavdeling

Personalavdeling

Lagerstyring

Premium

Service
management

Produksjon

Grupper, følg med på medarbeiderinformasjon og organiser medarbeiderdata i samsvar med forskjellige datatyper, som for eksempel
erfaring, evner, utdannelse, opplæring og fagforeningsmedlemskap.
Få utbytte av en robust selvbetjeningsfunksjonalitet for ansatte og
ledelse, og få tilgang til data fra
personalavdelingen gjennom en selvbetjent Power BI.
Post utlegg mot ansattkort for å holde
styr på og betale utgifter.

Med dynamisk oppdatert lagernivå
kjøper du bare det du trenger.
Administrer lageret flere steder, som
for eksempel: et produksjonsanlegg,
distribusjonssenter, lager, utstillingslokale, salgssted eller tjenestebil.
Øk innsyn i hele forsyningskjeden og
få bedre kontroll over kjøpsprosesser
med automatisk arbeidsflyt.
Prosjektstyring
Med informasjon om tilgjengelighet og
planlagte bestillings- og anbudskostnader kan du følge med på
ressursforbruk og få en komplett
oversikt over din kapasitet for hver
ressurs. Generer automatiske
produksjonsplaner og lag innkjøpsordre ved å utføre leveringsprognoser
ved bruk av salgs-prognoser og
forventet utsolgtstatus.
Lag, administrer og følg med på
kundeprosjekter ved å bruke timelister
sammen med avanserte jobbkostnads- og rapporteringsegenskaper.
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