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Microsoft Dynamics 365 zmienia zasady gry w zakresie obszarów zastosowań dla aplikacji ERP i 
CRM. Niektórzy użytkownicy systemu AX wciąż zastanawiają się czy migracja przyniesie im 
wystarczająco dużo korzyści. Pionierzy, którzy już wdrożyli nowe oprogramowanie dzielą się 
swoimi sukcesami i osiągniętymi rezultatami. 
Czy jesteś zainteresowany najnowszymi informacjami w tym zakresie aby podjąć przemyślaną 
decyzję? 

 
Zapraszamy do zapoznania się z 10 powodami, które być może pomogą Ci zrobić krok w stronę 
Dynamics 365 for Finance and Operations. 

 
 
 

Kiedykolwiek, gdziekolwiek. Wybierając Dynamics 365 będziesz miał dostęp do 
swoich danych biznesowych oraz wspierających procesy funkcjonalności 
organizacyjnych na dowolnym urządzeniu, na dowolnej przeglądarce, z 
dowolnego miejsca. 
 
Zwiększone bezpieczeństwo. Chmura Microsoft Azure posiada wielowarstwową 
politykę bezpieczeństwa. Zawiera ona światowej klasy gwarancje 
cyberbezpieczeństwa i ochrony danych wraz ze wsparciem technicznym 24/7. 

 
Wbudowane narzędzia do analizy danych. Najlepsze w swojej klasie, 
wbudowane narzędzia do analizy danych. Usługa Power BI umożliwia wszystkim 
pracownikom wgląd w udostępniane dane w czasie rzeczywistym. Intuicyjne 
narzędzia, przyjazna obsługa i nieograniczone możliwości wizualizacji 
umożliwiają przejście od reaktywnych decyzji biznesowych do proaktywnego 
postrzegania zależności. 
 
Zmaksymalizowane OpEX. Przenieś koszty IT z CapEX do OpEX zastępując 
znaczne koszty sprzętu, serwerów i utrzymania przewidywalnymi opłatami 
miesięcznymi, które można całkowicie odliczyć od przychodów.  
 
Zredukuj całkowity koszt utrzymania infrastruktury IT. Zautomatyzowane 
aktualizacje, usługi  zarządzane i brak konieczności inwestowania w sprzęt. 
Chmura Dynamics 365 pomaga znacznie obniżyć całkowite koszty infrastruktury 
IT. 
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Płać za to z czego korzystasz. Korzystając z wersji online będziesz płacił tylko za 
liczbę użytkowników, którzy pracowali online w danym miesiącu. To również 
oznacza, że możesz bardzo szybko przeskalować zasoby -  zwiększyć je lub 
zmniejszyć – żeby na przykład poradzić sobie ze wzrostem skali biznesu i 
zamówień w sezonie.  

 
Szybko i łatwo dostosuj swój system. Zestawiaj razem i łącz aplikacje aby 
dostosować swój system oraz zmaksymalizować  rentowność. Wszystkie 
aplikacje zatwierdzone przez Microsoft mogą być bezproblemowo zintegrowane 
z Twoim systemem. 

 
Zawsze masz dostęp do najlepszych funkcjonalności. Dzięki automatycznym 
aktualizacjom będziesz zawsze na bieżąco. Będziesz zawsze mógł korzystać z 
najnowszej wersji i najlepszych funkcji systemu. 

 
Wszechstronna funkcjonalność modułów Produkcja i Sprzedaż. Dynamics 365 
FO standardowo wspiera około 95% wymagań dotyczących procesów 
produkcyjnych. Tak więc doskonale sprawdza w przypadku tzw. produkcji 
dyskretnej, szczupłej lub zorientowanej procesowo. Uwzględnia również inne 
podstawowe funkcje takie jak ATP, zarządzanie magazynami z wykorzystaniem 
rozwiązań mobilnych, zarządzanie transportem itp.  

 
Dla sprzedawców detalicznych dostępne są omnichannel, chmura POS, opcje 
zarządzania towarami i katalogami produktów, rabatami, 
zarządzania magazynami w wielu lokalizacjach, zarządzanie opłatami licencyjnymi i 
polityką rabatów, portalami dostawców i wiele innych równie ważnych funkcji. 
 
Wraz z każdą aktualizacją zwiększa się lista dostępnych funkcji – bez konieczności 
dodatkowych aktualizacji – korzystaj z nowych rozwiązań kiedy chcesz i ciesz się 
ciągłym strumieniem korzyściami dla Twojej firmy dostępnymi natychmiast po 
wdrożeniu systemu. 

 
   ROI – 60%. W 2018 roku eksperci firmy Forrester zwrócili uwagę, że    
    organizacje, które wdrożyły system Dynamics 365 for Finance and Operation  
    zanotowały zwrot inwestycji na poziomie 60%. Robi wrażenie, prawda? 
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Istnieje wiele różnych czynników dotyczących sytuacji Twojej firmy, 
które należy wziąć pod uwagę. Chociaż może wydawać się, że 
konieczność przejścia na Dynamics 365 nie jest pilna – to jednak 
gwarantujemy, że przyniesie ono ogromne korzyści dla Twojej firmy. 

 
Brzmi interesująco? Skontaktuj się z nami i porozmawiajmy! Wspólnie 

przeanalizujemy co Twój biznes może zyskać na migracji. Napisz do nas 

na zapytaj@go-erp.eu, a my wkrótce skontaktujemy się z Tobą. 
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