
DYN 365 Business Central  
En komplett lösning för 
verksamhetsstyrning som 
passar små och medelstora 
företag.
Microsofts affärssystem Business Central är den 
nya molnbaserade generationen av Dynamics 
NAV, som gör det revolutionerande enkelt att 
integrera, hantera och optimera all din data över 
moduler för försäljning, ekonomi, marknadsfö-
ring, lager, produktion, service och HR.  

Aldrig förr har det varit så enkelt att utforma 
och anpassa ett affärssystem efter era behov, 
mål och visioner.  Business Central levereras 
som Saas (Software as a service) i molnet och 
integreras sömlöst med andra tjänster i Dyna-
mics serien. Det breda utbudet av tilläggslös-
ningar från Microsoftpartners och tredjepartsle-
verantörer gör det möjligt att forma lösningen i 

takt med att verksamheten utvecklas.  
Med affärssystemets användarvänliga app för 
tablet och smartphone kan du driva verksam-
heten var du vill och alltid ha företagsdata nära 
tillhands. Du får samma upplevelse oavsett om 
du distribuerar lösningen i molnet, lokalt eller en 
kombination av båda. 

Fördelar
- Cloud, On-premise eller hosted on-premise
- App för Windows-, Android- och iOS-enheter
- GDPR-modul för bättre struktur och säkerhet
- Internationellt erkänt affärssystem

www.dkitconcept.se/affarslosningar

Produktspecialist
Joelle är bolagets fena på hela 
Microsofts plattform. Har du frågor 
rörande 365 eller Business central 
är det henne du ska kontakta. Du 
når henne på 0140-38 54 40 eller på 
joelle.fatrous@dkgroup.se



Hur kommer vi som kund igång med tjänsten?
Vi genomför en förstudie hos er där vi kartlägger ert arbetssätt, för att sedan presentera en 
lösning som är anpassad till er verksamhet. Initialt lägger vi grunden för en plattform som 
på sikt kan skräddarsys efter era visioner och mål genom påbyggnad med andra kraftfulla 
appar och add-ins från Microsoft.

Vad kostar det?
Licensmässigt kan ni välja mellan Cloud eller On-premise, och hosted On-premise. Busi-
ness Central cloud-version licenseras med antingen Essential user eller Premium user och 
kan byggas på med Team members för användare som inte är bundna till någon funktion i 
systemet.   

www.dkitconcept.se/affarslosningar


