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5 viktiga skillnader 
Digitalisering, integration, analys och ökad konkurrenskraft är 
nyckelord för alla som överväger ett nytt ekonomisystem. Med 
molnversionen av affärssystemet Dynamics har Microsoft
förändrat hur ERP-system levereras. Här är några av de största 
skillnaderna mellan Dynamics AX 2009/2012 och Dynamics 
365 for Finance and Operations.



1
Cloud first
Den nya versionen av Microsoft Dynamics är “cloud first”. Det 
innebär att de stora kostnadstunga uppgraderingsprojekten 
är historia. All ny funktionalitet uppdateras nu regelbundet 
och automatiskt i molnet. Det innebär också att verksamheter 
inte längre behöver använda resurser för att drifta servrar och 
system m.m.



2
Bättre integrationer
Dynamics 365 for Finance and Operations har full integration 
med CRM, Office 365, Power BI och Cortana. Detta gör det 
möjligt att hitta information inom olika system på rekordtid och 
använda den för att fatta beslut baserat på fakta.



3
En stor skillnad är hur lösningen upplevs ur ett användar-
perspektiv. Microsoft Dynamics 365 är byggd för att hjälpa 
medarbetare att samarbeta - och det märks i vardagen. Allt 
är webbläsarbaserat och fungerar på både smartphones och 
surfplattor.

Användarupplevelse



4
Arbetsbelastning
Det tidigare rollbaserade gränssnittet i Dynamics har nu ersatts 
med “workloads” eller “work areas” som ger användarna 
en bild per jobbaktivitet. Detta ger en mer skräddarsydd 
upplevelse som gör det lättare att fokusera på uppgifterna – 
vilket ökar effektiviteten.



5
Appar
Hundratals appar skapar hela tiden möjlighet för ny 
funktionalitet. Alla appar är enkla att köpa och installera och 
kan omedelbart göra Microsoft Dynamics 365 till ett ännu 
starkare arbetsverktyg.
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Kontakt
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