MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL
– SAMLER DIN FORRETNING

Er du træt af, at dine IT-systemer ikke snakker sammen?
Microsoft Dynamics 365 er det nye cloudbaserede forretningssystem, der samler alle din virksomheds
processer og forretningsområder i én samlet løsning.
Udover økonomistyring kan du også styre kunder (CRM), salg, marketing, service, projekter, indkøb,
lager, rapportering og produktion.


Du får en all-in-one forretningsløsning, der er enkel at bruge i hverdagen og nem at tilpasse efter
dine behov.



Du får indbygget integration til Office 365 (Outlook, Excel, Word, Skype m.m.) og rapporteringsværktøjet Power BI.



Du får en mere smidig og effektiv arbejdsgang, da de IT-systemer, du bruger til dagligt, spiller
sammen.

HVEM SKAL OVERVEJE MICROSOFT DYNAMICS 365?
Dynamics 365 Business Central er en all-in-one forretningsstyringsløsning til små og mellemstore virksomheder, med behov for at samle flere forretningsområder i ét system.
Det er nemt at bruge og tilpasse, uden at du skal bekymre dig om dyre specialtilretninger.

HVORFOR SKAL DU OVERVEJE MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS?
Fordi Dynamics 365 Business er en komplet løsning til virksomhedsadministration, der er let at bruge og
tilpasse, og som hjælper dig med at forbinde de enkelte dele af virksomheden, så du kan træffe bedre beslutninger.
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DYNAMICS 365 BUSINESS BRUGES FORDI:

EFFEKTIV ØKONOMSTYRING
Dynamics 365 Business Central styrker din økonomistyring – lige fra bogføring, fakturering og aktiver til bank, m.v.

STYRKET SALG OG MARKETING
Styrker dine salgs- og marketingprocesser, skab målrettede kampagner og optimer kundeservice.

STYRING AF SUPPLY CHAIN
365 Business gør det nemmere end nogensinde at styre lager, logistik, ordrer, samarbejdspartnere og leverandører.

EFFEKTIV PROJEKTLEDELSE
Få overblik over ressourcer, opgaver og kapacitetsplanlægning i projekter.

STYR PÅ PRODUKTIONEN
Få styr på ordrerne, udnyt kapaciteten optimalt og reager hurtigt på nye krav fra kunderne.

BEDRE SERVICEYDELSER
Styrk serviceforretningen og kundeoplevelsen med bedre overblik over kompetencer og serviceopgaver.

STYR PÅ HR
Styrk overblikket over medarbejdere, kompetencer, ledige jobs, kandidater , fravær mm – og let rapporteringen.

HJÆLP TIL GDPR
Skyd genvej til GDPR: Dokumentationskravene er indbygget i Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Vil du vide mere om hvordan Montes og Dynamics 365 Business
Central kan samle din forretning, på en måde du kan have tillid til?
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