EG GLOBAL DATA MANAGEMENT
FÖR DYNAMICS 365 FOR FINANCE
AND OPERATIONS

Möjliggör datakontroll, integritet och
transparens i hela organisationen
EG Global Data Management
Fördelar:
•

Möjliggör global datatransparens
och -konsekvens.

•

Arbeta med en datakälla i hela
företaget.

•

Uppfyll lokala krav utan att göra
avkall på global dataintegritet.

•

Förbättra operationell effektivitet
och öka produktiviteten.

•

Minska fel vid manuell inmatning
och dubbelinmatning av data.

•

Möjliggör exakta analyser och
rapporter genom giltiga
affärsdata i hela företaget.

•

Enkelt att installera och använda.

EG www.eg.se

Det kan vara svårt att hitta balansen mellan behoven hos lokala
dotterbolag och behovet av central styrning. EG Global Data
Management (GDM) för Dynamics 365 ger transparens och
sammanhang för affärsdata vid arbete i hela din organisation och
tillgodoser samtidigt krav från enstaka företag. Det ger den
synlighet, kontroll och flexibilitet du behöver för att kunna agera
snabbt, utan att kompromissa med dataintegriteten.
Global datahantering som i ett enda företag
Att hantera data på ett enhetligt sätt i hela organisationen kan ge många
fördelar. Driftseffektiviteten förbättras, liksom insynen i verksamheten.
Men om du har lokala dotterbolag eller anläggningar med specifika krav
kan det vara svårt att kontrollera och använda data enhetligt och effektivt.

Med GDM kan du hantera din data som i ett enda företag. I det välbekanta
gränssnittet kan du kopiera data mellan olika företag i affärssystemet.
Centralt kan du bestämma vilken information och vilka inställningar, värden
och fält som får skapas, redigeras och raderas lokalt. Det ger dig full
kontroll.

Uppfyll både globala och lokala krav
Med GDM bestämmer du vilken typ av data varje företag i din organisation ska
ha tillgång till och vad de får göra med den. Du kan exempelvis sätta upp GDM
så att lokala tillverkningsföretag endast får produktionsrelaterade data och lokala
säljföretag endast får försäljningsrelaterad information. Du kan även tillåta att
lokala krav såsom valutakoder, momsupplägg samt betalnings- och
leveransvillkor definieras lokalt.
Flexibla och praktiska alternativ för datadistribution
Globala data kan överföras manuellt till dotterbolag så snart de uppdaterats eller
via batchjobb utanför arbetstid för att optimera systemprestandan. Med GDM
har du full kontroll över hur och när data distribueras och i vilken omfattning den
får redigeras, raderas eller uppdateras av lokala dotterbolag. På så sätt kan du
tillgodose lokala krav och samtidigt driva en effektiv global organisation.
Styr din verksamhet med korrekt, konsekvent global data
Med konsekvent och giltig verksamhetsdata i hela organisationen har du en solid
grund för korrekt rapportering, både globalt och inom koncernen. Resultatet blir
noggrannare planering, effektivare processer och bättre underlag för
affärsbeslut.
EG och Dynamics 365 ‒ allt du behöver från en erfaren partner
Kontakta EG för att få veta mer om hur Global Data Management för Microsoft
Dynamics 365 for Finance and Operations kan möjliggöra datakontroll, integritet
och transparens i din organisation, eller för att diskutera andra behov inom
verksamheten.

EG Global Data Management
Funktioner:
• Full flexibilitet i datahantering i alla
typer av tabeller i ditt Dynamics
ERP-system.
• Utvecklat särskilt för Microsoft
Dynamics 365 for Finance and
Operations.
• Flexibla push- och pull-alternativ för
data via manuella processer eller
schemalagda batchjobb.
• Förbättrad dataintegritet med
enhetliga, globala identifierare.
• Ange och underhåll landspecifika
värden.
• Synkronisera stamdata, referensdata
och parametrar.

• Få en komplett överblick över vad
som synkroniserats till lokala
företag.
• Inkludera inställningar för replikering
vid uppsättning av fält.
• Ange vilka företagstyper och
affärsområden som ska ha tillgång
till data.
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• Ingen utbildning krävs, arbete sker i
välkända formulär.

It-lösningar som stärker ditt företag och är anpassade till din bransch
EG är en av Skandinaviens ledande Dynamics 365-partner. Med en stark ERP- och CRM-grund
och djupgående it-kunskaper kan vi erbjuda experthjälp för allt från hårdvara, infrastruktur,
hosting, support och service till ledning och processrådgivning. Våra erfarna konsulter hjälper
dig att hitta lösningar på aktuella utmaningar och att förverkliga framtidsplaner.
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