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Automatiser og
sikre forretnings-
prosessene

Strømlinje forretningsprosessene med 

arbeidsflyt som er enkle å opprette. Spore 

kontantstrøm og sikre kjøp, 

kredittautorisasjon og 

leverandørbetalingsprosesser. 

Sikre compliance med revisjonsspor og 

sikkerhet.



Arbeid hvor du vil

Du får samme kraftige muligheter og 
rike funksjonalitet ved både stasjonær 
PC, bærbar PC, nettbrett eller telefon.

Få en opplevelse som er konsekvent og 
sikker på tvers av Windows, iOS og 
Android.



Fra tilbud til 
faktura i Outlook

• Opprett tilbud, styre ordrer og bokføre 

dokumenter direkte fra din innboks.

• Få tilgang i sanntid til forretningsdata 

direkte fra Outlook og bruk Excel til å 

oppdatere masterdata og dokumenter.

• Tilpass rapporter for kunder med Word



Sentraliser data fra finans, salg, service og 

operasjoner for å få en nøyaktig oversikt.

Oppdatering i sanntid hjelper deg til å spore trender, 

forhindre problemer og levere gode 

kundeopplevelser.

Få en ende-til-ende 
oversikt over prosessene



Hjelpe ansatte til å 
optimere resultatet

Forutsi når og hva som skal erstattes med 

innebygget intelligens, salgsforecast og 

dynamisk oppdatering av lagernivåer.

Få anbefalinger på når man skal betale 

leverandører ved bruk av kontantrabatt 

eller unngå rentebelastninger.

Styre budsjetter og monitorer fremdrift 

med data i sanntid på tilgjengelige 

ressurser. 

18 units sold



100% SaaS løsning i Skyen driftet av 

Microsoft

Hybrid med onprem-løsning som 

kan speiles i Skyen (Intelligent Edge).

Klassisk onprem i Azure, hosted eller 

på lokal server.

Velg plattformen din



Tilpass applikasjonen til å støtte dine 

unike forretningsbehov.

Omgruppere felt, endre navn på 

grupper og reposisjonere elementer 

ved hjelp av enkle dra-og-slipp 

grensesnitt.

Skreddersydd til 
dine behov



Legg til bransje eller 
forretningstillegg

Utvid Dynamics 365 Business Central 

til å passe bransje- eller forretningsbehov 

med integrerte tilleggsapper.

Tilknytt datakilder og tjenester —

Excel filer, SharePoint oversikt og CRM 

poster med Microsoft PowerApps.



Datasikkerhet

Del av MS Azure/O365 sikkerhet, bruker 

AAD – Azure Active Directory

Alltid på siste serverversjoner.

Verktøy for å administrere personlig 

informasjon







Dynamics 365 Business Central

• Alt-i-en felles Forretningsløsning

• En evolusjon av Dynamics NAV

• 100% SaaS applikasjon eller onprem hvis ønskelig.

• Omfattende standardfunksjonalitet

• Innebygget intelligente tjenester

• Start og utvid når nødvendig

• Leiebasert lisensiering

• Sterk integrasjon med O365/Power BI/Sales og andre 

MS apps.

• Et medlem av Dynamics 365 familien




