
Status og nyheter 
Dynamics 365 
Business Central

Bjørn Tollevsen

bto@pilaro.no



Dynamics NAV er død – Leve Business Central

• Etter 1. april 2019 kan man ikke lenger kjøpe nye Dynamics NAV 
lisenser.

• Men brukere etc. til eksisterende lisenser går helt fint.

• Oppgradering av Dynamics NAV betyr nå til Dynamics 365 Business 
Central.



Hvor posisjoneres Business Central?

• Dynamics 365 Business Central er SMB-produktet til Microsoft, det vil 
si i Microsoft terminologi opptil 250 brukere.



Business Central leveres i 2 utgaver

• Business Central SaaS (Online)
• Driftes av Microsoft i deres datasentre

• Pris per bruker inkluderer servere etc.

• Pris per bruker inkluderer oppgraderinger, backup, telemetri etc.

• Inkludert 80 GB av lagring

• Brukerne er navngitte brukere og man kan ha tilgang via ulike enheter

• Windows-klienten eksisterer ikke lenger.

• Klienter er nettleser, nettbrett, telefon eller Outlook.

• Tilgang 24/7, fra hvorsomhelst, med de fleste nettlesere etc.

• Man kan ha tilpasninger, men de må lages i Visual Studio Code og Extensions



Veiledende utsalgspris



Dynamics 365 Business Central On prem

• Microsoft definerer On Prem som alt annet enn SaaS driftet av dem.

• Versjonen mange oppgraderer til.

• Kan kjøres lokalt, 3.parts datasenter, Azure IaaS etc.

• For en Dynamics NAV kunde som oppgraderer betyr det at man kan 
fortsette på samme måte som før med den driftspartner man har.

• Brukerne i Business Central er navngitte, ikke samtidige, men 
Microsoft tilbyr bytteforhold 1:3.  

• Det er noe forskjell på tilgjengelig funksjonalitet mellom SaaS og On 
Prem.



Business Central oppgradering

• Det kommer 2 versjoner per år, vår og høst.

• I tillegg kommer det hver måned Cummulative upgrades.

• Siden SaaS-versjonen inkluderer oppgraderinger så krever dette et 
nytt regime og et nytt programmeringsspråk.

• Det nye programmeringsspråket er Visual Studio Code og 
tilpasningene gjøres i Extensions



Extensions – hva er det?

• Tidligere gjorde utviklerne kundetilpasninger direkte i Microsofts 
kode.

• Ga ønsket resultat, men gjorde oppgradering vanskelig.

• Nå går Microsoft i retning av å låse ned sin kode for å kunne 
oppgradere fortløpende.  Tilpasninger skal skje utenfor i såkalte 
Extensions og man kommuniserer via såkalte Events.

• For kunder betyr det at man kan gjøre tilpasninger som man vil, men 
det er mer kontrollert og billigere å oppgradere.



Business Central On Prem - versjoner

• Vi er i en overgangsperiode og det er viktig å vite hvilken versjon man 
skal bruke og da er det ofte programmeringsspråk som bestemmer.

• Versjon 14 – vår 2019 
• Siste versjon som kan bruke C/SIDE programmer

• Siste versjon med Windows-klient

• Kan selges til oktober 2020 til nye kunder

• Versjon 15 – høst 2019
• Kun VS Code programmer (AL) og Extensions

• Kun Moderne klienter



Roadmap Business Central



Business Central - moderne klienter
Alle moderne nettlesere eller Windows 10 PC via App

Windows, Android eller Apple nettbrett

Android eller iPhone



Microsoft 
Appsource

Appsource.microsoft.com



Demotime

• Dynamics 365 Business Central



Ønsker om ny funksjonalitet?  IDEAS!

1244
Ideer registrert

9.000
Stemmer gitt av 

kunder og partnere

22 %
Ideer levert i 

høstversjonen 
2019

https://experience.dynamics.com/ideas/

https://experience.dynamics.com/ideas/


Opplæring 

https://docs.microsoft.com/nb-no/learn/browse/?products=dynamics-business-central



Dokumentasjon – tilgjengelig for alle

https://docs.microsoft.com/nb-no/dynamics365/business-central/index






