
Automatisera dina affärsprocesser
Sannolikt har du idag en mängd egenutvecklade specialan-
passningar i din nuvarande version av AX. När du går över till 
Dynamics 365 och använder dess standardfunktionalitet kan 
du gör dig av med många av dem. Via Microsofts Azure-eko-
system får alla i din organisation möjlighet att utnyttja era 
data bättre. Tack vare data-transparensen blir det dagliga 
arbetet mer effektivt. Och insikterna sprungna ur era data 
driver på utvecklingen av er verksamhet. Du hittar också mer 
robust stöd för att automatisera era affärsprocesser.
 
Skrota dina servrar
Vill du koncentrera dig på det som gör er unika och era 
konkurrensfördelar? Då ska du inte behöva tänka på 
infrastruktur, el till servrar, kylning och underhåll. Om du 
byter till Dynamics 365, som körs i Microsofts moln Azure, 
kan ditt IT-team leverera den bästa ERP-lösningen till ditt 
företag. En lösning som dessutom har hög säkerhet. 

Om du använder Dynamics AX2012 eller äldre versioner av Microsofts ERP-system finns det goda skäl att 
uppgradera till Dynamics 365 Finance and Supply chain. Bland annat kommer Dynamics 365 låta dig 
automatisera dina affärsprocesser. Du kommer också kunna skrota dina servrar samt få tillgång till en  
Nexer-service där vi ser till att din Dynamics 365-miljö alltid är tipptopp. 
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– Apply fixes, patches, upgrade
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– Rewrite customizations
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– Upgrade dependent applications
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– Maintain/upgrade hardware
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– Maintain/upgrade database
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– Training
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SÅ STARTAR DU FLYTTEN  
TILL DYNAMICS 365



Håll verksamheten igång
Vi erbjuder oss att helt hantera hela din nya Dynamics 
365-miljö eller ta oss an en del av uppgifterna om du har 
interna team som du vill engagera. Det finns alltid teammed-
lemmar från Nexer vakna någonstans i vår globala organisa-
tion (Indien, Sverige, Storbritannien, Brasilien, Argentina, USA) 
som kan säkerställa att din verksamhet hålls igång. 

Dags att ta steget?
Funderar du på om det är dags att byta till Dynamics 365?  
Vi träffar gärna dig och ditt team i en kort men intensiv tre 
timmars workshop. Genom en metod sprungen ur lång 
erfarenhet analyserar vi vilka behov ni har övergripande,  
vilka förbättringsområden vi tillsammans kan identifiera  
samt hur er resa mot att byta till Dynamics 365 ekonomiskt 
kan motiveras. Workshopen är indelad i tre delar: 

Lösningsbedömning
Analys av dina affärsprocesser på hög nivå och en mappning 
mot Dynamics 365 där vi tar fram en enkel digitaliseringsplan.

Affärsvärdesbedömning
Vi ger dig en kickstart för att bygga ditt business case och gör 
en beräkning av ROI på din övergång till Dynamics 365. 

Utvärdering av underhåll/support
Vi hjälper dig att förstå konsekvenserna för din IT-organisation 
och dina affärsprocesser när du flyttar till molnet (Microsoft 
Azure.) Vi presenterar en RACI-mall och ger exempel på hur 
arbete kan läggas ut på en partner med team i lågkostnads-
länder/offshore.

LÅTER DET INTRESSANT? 
Kontakta oss för att boka en workshop. 

Email: enterpriseapplications@nexergroup.com
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