Du har forretningsvisionen
Microsoft Dynamics NAV
virkeliggør den

Du har arbejdet hårdt for at skabe en vision
for din virksomhed. Du ved, hvor I skal hen.
Vejen frem hedder Microsoft Dynamics® NAV.
Få styringsmulighederne og forretningsoverblikket til at tage endnu bedre beslutninger.
Beslutninger, som påvirker både jeres indtjening, jeres likviditet – og i sidste ende jeres
vækstmuligheder. Microsoft Dynamics NAV
virkeliggør din vision, og vokser i takt med
dine ambitioner.
Over 300.000 kunder i 42 lande bruger
Microsoft Dynamics løsninger som løftestang
for succes og bedre konkurrenceevne.

En løsning, der for længst
har bevist sin værdi
Siden 1983 har Microsoft Dynamics NAV´s funktionalitet, ydeevne og brugervenlighed udgjort motoren
i masser af virksomheder over hele verden. Af flere
grunde: Den er nem at tilpasse og integrere til fx løsningerfra uafhængige softwareleverandører (ISV´er),
andre branchesystemer og jeres øvrige Microsoft®
teknologi. Og Microsofts globale partnernetværk
tilbyder en verden af løsningsmuligheder - som du
kan få tilpasset til dine unikke krav og behov

via Microsoft-partnernes dybe lokale, forretningsmæssige og teknologiske kompetencer.
Microsoft Dynamics NAV er designet til at forenkle
arbejdsgange og dataadgang på tværs af funktioner,
afdelinger, ledelse og medarbejdere. Resultat: Hele
virksomheden får lettere ved at forvandle data til
indsigt – og tage beslutninger, der sætter sig på
bundlinjen.

Rollecentrene i Microsoft Dynamics NAV giver et rollebaseret dataoverblik, og viser dén information, der er mest relevant i forhold til
brugerens rolle. Denne mulighed for at organisere og prioritere opgaverne gør medarbejderne produktive med det samme.

Indsigt til at styre den rigtige vej
Bedre styring handler om overblik. Overblik over virksomhedens evne til at præstere og skabe resultater. Og dét handler
i sidste ende om at vide, at jeres system både kan styrke jeres
beslutningsprocesser, og gøre medarbejderne mere proaktive
og produktive – uanset om de arbejder med økonomi, leverandørstyring, lager eller produktion. Med Microsoft Dynamics
NAV sikrer du, at de rette personer tager de rette beslutninger.
Desuden kan du bruge jeres data til at se virksomheden fra
enhver tænkelig vinkel – uanset om du vil have indsigt i medarbejdernes tidsforbrug, ressourcer, eller detaljer om lager og
forsendelser.
• Strømlin økonomistyrings-processerne. Se netop
dén information og de opgaver, der er mest relevant for
en given rolle via rollebaseret dataadgang - fx til finansielle nøgleprocesser. Rollebaseret dataadgang sikrer, at
alle medarbejdere kan reagere hurtigt og effektivt.
• Få overblik over økonomien. Skab øget finansiel
gennemsigtighed ved hjælp af integrerede systemer,
datadeling og drill-down værktøjer, der giver dig
overblik over finansielle transaktioner og revisionsspor.
• Levér selvbetjeningsværktøjer til rapportering og
aktuelle virksomhedsoplysninger. Klæd dine medarbejdere på til at tage bedre beslutninger med Business
Intelligence-data – uden involvering af IT-afdelingen.
Resultat: Et markant fald i henvendelser til IT-afdelingen
omkring udarbejdelse af rapporter m.v.

“Microsoft Dynamics NAV 2013 har gjort os
bedre til at tage beslutninger, og kan på sigt
påvirke både vores indtjening, likviditet og
vækstmuligheder.”
– Flemming Warrer Jensen, Direktør og Medejer, Dixie

Økonomistyring

• Effektiviser økonomi- og
lagerstyringen
• Forenklet likviditetsstyring
• Bedre styring af anlægsaktiver
• Nemmere håndtering
af bankafstemninger og
indsamlinger
• Enklere håndtering af flere
valutaer, lokationer, juridiske
enheder og virksomheder.

Rapportering

• Budgetstyring
• Opret standardrapporter via
nemme trin for trin-guider
• Nem rapport-konsolidering
• Se tendenser og mønstre
• Styrk samarbejde og videndeling

Leverandørstyring

• Skræddersy
godkendelsesprocesses-workflow
• Bedre styring Lagerstyring
• Hurtigere svartider
• Opdag nye markeder
• Styrk partnersamarbejdet

Produktion

• Effektivisér håndteringen
produktionsordrer
• Styrk indkøbsplanlægningen
• Bevar fleksibiliteten og reagér
hurtigt på nye kundekrav
• Gør kapacitetsstyringen mere
effektiv

Øg din fortjeneste
Mål: Din pengestrøm må ikke tørre ud. Middel: Hurtigere,
bedre og mere velbegrundede beslutninger, der kan aflæses
direkte på bundlinjen. Dét kan Microsoft Dynamics NAV
hjælpe med: Få overblik til at tage bedre beslutninger og
automatisér virksomhedens nøgleprocesser over hele linjen
– fra salg og marketing, service og projektstyring, til kundekreditter og betalingsbetingelser. Resultat: Du kan tvinge
omkostningerne i bund og bedre forvandle jeres dækningsbidrag til likviditet.
• Identificer dine top-kunder, gå målrettet efter
dem – dét skaber nye forretningsmuligheder.
Forudse potentielt salg hos dine bedste kunder, og
fokuser de mest lønsomme produkter gennem dybdegående produktinformations-analyser.
• Giv kunderne bedre oplevelser via bedre servicestyring. Oplev, hvor nemt det er at generere
serviceordrer ud fra kundeforespørgsler eller eftersalg
– og efterfølgende gemme og genfinde disse ordrer
– fx hvis du ønsker at se ordredetaljer, eller vil tjekke
kundens lønsomhed.
• Opbyg kundeloyalitet ved hjælp af individuelle
priser og rabatter. Definér dine pris- og rabatvarianter – så klarer løsningen automatisk resten. Den rette
pris og rabat tilføjes til den rette kundes ordrelinje – på
tværs af valutaer.

“To år efter køb af Microsoft Dynamics NAV
havde investeringen tjent sig hjem.”
– Klas Elmroth, Økonomidir., Supportservice,
Thomas Cook, Nordeuropa

Salg og marketing

• Bedre styring af kunde- og
salgsdata
• Nemt at styre
marketing-kampagner
• Organisér serviceressourcerne
• Forecasting og sporing af jeres
forbrug af dele
• Kontrakt- og serviceaftalestyring

Human Resource
Management

• Vedhæft kommentarer til
medarbejderens data
• Bedre overblik over fravær
• Nem rapportering
• Tilbyd medarbejderne kendte
værktøjer
• • Husk fødselsdage og andre
mærkedage

Projektstyring

• Lav budgetter for omkostninger
og tidsforbrug
• Automatisér faktureringen
• Spor omkostninger og
ressourceforbrug
• Kapacitetsplanlægning
• Forudse tilgængelighed

Servicestyring

• Styring af kundeopkald og
forespørgsler
• Spor support-omkostninger
• Allokér ressourcer
• Udarbejd rapporter
• Styring af aktiver

Hurtig tilpasning
- grundlaget for vækst

Et partnerværk, der ved
hvordan din virksomhed
opnår succes

Du og dine medarbejdere har en fælles interesse:
Vækst. Du skaber bedre vilkår for vækst med et
fleksibelt forretningssystem, som kan ændres
dynamisk i takt med nye styringsbehov. Microsoft
Dynamics NAV giver dig denne fleksibilitet: Indfør
nye forretningsprocesser og udvid i takt med, at din
virksomhed vokser – uden at din eksisterende investering eller lønningslisten påvirkes nævneværdigt.

Der er 4,6 millioner mindre og mellemstore virksomheder på verdensmarkedet. Derfor er det alfa og
omega at have en partner med lokal viden, branchekendskab og teknologisk ekspertise til at bringe dig
foran konkurrenterne. Dén samlede erfaring finder
du hos Microsofts partnere.

• Bliv klar til at fokusere internationalt.
Internationale handels- og multi-valuta
værktøjer gør det enklere at håndtere valutaer
på tværs af de lande, du ønsker. Og du kan
nemt definere reglerne for afrunding og
registrering af beløb, samt styre kunde- og
leverandørkonti i de ønskede valutaer.
• Giv fjernmedarbejdere adgang til lokale
data. Giv dine mobile medarbejdere direkte
adgang til lokale, rolle-relevante data og
ressourcer via Internettet – og øg værdien af
din investering i pc-applikationer.
• Få den helt rigtige løsning. Microsoft
Dynamics NAV´s brede implementeringsmuligheder gør det nemt både at få den rette
løsning til din virksomhed og gøre IT-miljøet
mere fleksibelt. Du kan vælge at have Microsoft
Dynamics NAV i virksomheden eller i skyen
– eller en blanding. Uanset om du foretrækker onlineudgaven eller at installere den på
egen server, så leveres begge dele af Microsoft
Dynamics NAV-partnere.

“Vi kan bedre tilpasse vores lager til
efterspørgslen. Det har reduceret vores
lagerbeholdning for visse varekategorier
med op til 30 % - besparelser, som vi
reinvesterer i produkter, der sælger godt.”
– Chris Robinson, driftschef, Canari Cyclewear

Microsoft Dynamics NAV:
Enkelhed. Fleksiblitet. Værdi.
Microsoft Dynamics NAV er udviklet til at øge
produktiviteten og forlænge levetiden af jeres
systemer ved hjælp af nem skalering. Samtidig giver
løsningen dig overblikket til at reagere lynsnart i et
evigt foranderligt erhvervsmiljø.
Nem at lære og bruge
Enkelhed. Dét er kernen i Microsoft Dynamics NAV.
Enkel at lære. Enkel at bruge. Løsningen ligner og
fungerer nemlig som de Microsoft-produkter du
allerede kender – fx Microsoft Office. Kort sagt:
Microsoft Dynamics NAV arbejder på den måde,
du arbejder. Det letter beslutningstagningen – og I
får mere fra hånden. Du vil opdage, at det er ligeså
nemt, som det lyder – både at købe, implementere,
vedligeholde og opgradere Microsoft Dynamics NAV.
Reagér hurtigere end du kan nå at sige
”forandring”
I en verden, der konstant forandrer sig, er stilstand
det samme som tilbagegang. Du har brug for en
virksomhedsstyringsløsning, der dynamisk kan
understøtte nye behov, når de opstår. Med Microsoft
Dynamics NAV kan du hurtigt etablere nye forretningsprocesser og nye funktioner – fx hvis du går
ind på nye markeder, udvider med nye kompetencer
eller re-allokerer eksisterende investeringer. Kunne
det være interessant at få mulighed for at ”flexe”
med funktionalitet og kapacitet ved ændrede forretningsbehov, tilbyder både Microsoft og vores
partnere en Cloud-version.

Genererer værdi for din virksomhed
Microsoft Dynamics NAV skaber værdi for din
virksomhed på tre vigtige områder. For det første vil
tilbagebetalingstiden (ROI) øges via øget produktivitet og bedre omkostningskontrol. Det skaber nye
måder at optimere jeres rentabilitet på. Desuden
arbejder Microsoft Dynamics NAV sammen med
jeres øvrige teknologier. Derved reduceres jeres
Total Cost of Ownership (TCO). Endelig maksimeres
udbyttet af din teknologi-investering, fordi du
hurtigt skaber værdi med løsningen – specielt hvis
du ikke har behov for en kompleks IT-infrastruktur.
Uanset om Microsoft Dynamics NAV implementeres
i virksomheden eller i skyen, kan du hurtigt – via det
globale Microsoft-partner netværk – opnå forretningsmæssige fordele. Microsoft-partnerne tilbyder
værktøjer, der accellererer både implementering,
opsætning og installation af omfattende standardfunktionalitet – samt flytning af data fra dine
eksisterende systemer.
Men ikke nok med det. Microsoft´s dedikerede
engagement i Dynamics platformen sikrer dig
bl.a. en 10-årig supportlivscyklus for hver større
frigivelse. Læg dertil, at Microsoft løbende investerer
i research og udvikling. Kort sagt: Du kan vækste din
virksomhed i fuld tillid til, at dit virksomhedssystem
fortsat kan forvandle din vision til virkelighed.

Om Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics er en produktfamilie af virksomhedsstyringsløsninger, der ligner- og arbejder sammen
med andre, velkendte Microsoft-produkter. Løsningen
kan styrke din virksomheds succes ved at automatisere
og forenkle jeres processer inden for økonomi, salg/CRM
og leverandørstyring.
Få mere at vide
Kontakt en Microsoft Dynamics NAV-partner og hør
hvordan Microsoft Dynamics NAV kan hjælpe din
virksomhed Du kan finde en partner ved at besøge
www.microsoft.dk/nav, hvor du også kan få mere at
vide om løsningen.
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