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Får ni oförklarliga felmeddelanden från systemet? Upplever ni långa 
svarstider? Tar det ovanligt lång tid att köra rapporter eller kan ni inte  
längre lita på datan ni får ut?

Detta är typiska symptom på att er Microsoft Dynamics AX-lösning inte  
körs optimalt eller att den skulle kunna användas mer ändamålsenligt. Det 
kanske beror på att er grunddata inte hanteras korrekt eller kanske för att 
systemuppsättningen inte längre stödjer a ärslogiken. Konsekvenserna är 
att ni ödslar tid och resurser och utnyttjar inte er Dynamics AX-investering 
fullt ut.
 
Tyvärr är det ofta svårt att identi�era orsakerna till bristfälligt systemstöd 
med vanliga redskap. Men EG 360° Health Check kartlägger de bakomlig-
gande orsakerna och gör det lätt att lösa dem snabbt och e ektivt så att 
er AX-lösning kan köras optimalt igen.

Hitta enkla fel, undvik tidsförluster och använd Dynamics AX optimalt 
Health Check är en lösning som EG installerar på ert Dynamics AX-system.   
Inledningsvis kör EG en full rapport som sätter �ngret på konkreta 
underliggande problem i ert system. Den dokumenterar bland annat om 
parametrar satts upp korrekt, om systemintegriteten fungerar och om kod, 
säkerhet och grunddata kan förbättras. Med hjälp av rapporten kommer EG 
med förslag till förbättringar.

Komplett systemkontroll ger översikt, insyn, hittar felkällor och optimerar 
system, grunddata, prestanda och säkerhet.

Spara tid och pengar med EG 360° Health Check 
och få ut fulla värdet av er Dynamics AX-lösning 

360° Health Check för Microsoft 
Dynamics AX

Fördelar

• Hitta speci�ka fel i processer och   
 hantering av grunddata 
 
• Använd Dynamics AX korrekt och   
 utnyttja systemet optimalt 

• Kortare svarstider, korrekt utdata   
 och rapportering 

• Bättre överensstämmelse och   
 systemsäkerhet 

• Möjlighet till konkreta besparingar  
 på Dynamics AX-licenser 

• Ser till att ni får ut fulla värdet   
    av er Dynamics AX-investering.



Om ni tar hand om brister som identi�eras så får ni ett avsevärt förbättrat 
system. Det gör att era medarbetare för möjligheten att arbeta smidigare 
och undvika dyra och frustrerande tidsförluster. Samtidigt kommer ni att 
uppleva ett bättre a ärsstöd, att utdata blir mer korrekt, att fel minimeras 
och att tilliten till systemet ökar.

Håll Dynamics AX i form nu och framöver
Efter en inledande Health Check kan ni själva göra löpande kvalitetskon-
troller och fånga brister, hantera grunddata korrekt och använda Dynamics 
AX mer optimalt.

I Health Check ingår en särskild ”hoppa till fel”-funktion, där era medarbetare 
enkelt kan göra egenkontroller direkt under registrering av grunddata och 
därmed optimera användningen av Dynamics AX i vardagen. Ett fortsatt 
fokus på best practice bidrar till att säkra systemets kvalitet och integritet.

Underlättar överensstämmelse och håller koll på rättigheter
Med Health Check kan ni försäkra er om att ert företag får ut fulla värdet av 
investeringen som ska stödja den dagliga verksamheten, vilken är en av de 
mest verksamhetskritiska delarna av er it-infrastruktur.

Health Check kan också underlätta överensstämmelse genom att kontrollera 
dataintegritet samt transaktions- och revisionsspår. Det gör det lättare att 
leva upp till redovisnings- och revisionstekniska regler och undvika onödiga 
revisionsanmärkningar.

Spara pengar på licenserna
Dessutom innehåller Health Check funktioner som ger full översikt och 
insyn i roller och användarrättigheter.

Detta är givetvis av väsentlig betydelse för säkerheten, men kan även bidra 
till att ni endast betalar för de licenser som ni verkligen behöver.

Därmed kommer ni enkelt att kunna rätta till den situation som ofta uppstår 
när användarnas behörigheter till Dynamics AX långt överstiger deras 
behov, vilket leder till att priset för användarlicenser många gånger ökar.

Man kan säga att verktyget är en hälso-
kontroll som kontrollerar vår systemdatas 
hälsotillstånd här och nu. Det är en auto-
matiserad kontroll som ger oss en rejäl 
förbättring av kvaliteten på grunddata.

Søren Jensen, ekonomidirektör, Harboe Bryggeri
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EG 360° Health Check för
Microsoft Dynamics AX 

Funktioner

• Identi�ering av underliggande  
 problem i ert Dynamics  
 AX-system. 

• Kontrollerar att grunddata  
 hanteras korrekt. 

• Enkel och löpande egenkontroll  
 säkrar fortsatt användning av  
 Dynamics AX. 

• Säkrar efterlevnad av best  
 practice och systemkvalitet. 

• Kontrollerar korrekt parameter- 
 uppsättning och systeminte- 
 gritet
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Kom i gång med Health Check
EGs utveckling av Health Check bygger på en gedigen 
systemkännedom och många års konkret erfarenhet av 
hur företag inom olika branscher använder Dynamics 
AX på ett optimalt sätt. På www.egsverige.se kan 
du läsa mycket mer om hur vi kan hjälpa dig och din 
verksamhet att komma vidare.

Kontakta EG på tlf. +46 40 125 250 eller  
eg@egsverige.se, eller läs mera på  
www.egsverige.se/healthcheck

It-lösningar som stärker din verksamhet och matchar din bransch
EG är en av Skandinaviens ledande leverantörer av it-lösningar som skapar a ärsmässigt värde för 
både små och stora företag. Vi har mer än 1.450 medarbetare som med kunskap och branschkänne-
dom bidrar till produktivitetsförbättringar hos våra kunder i Danmark, Norge och Sverige.

© 2014 EG A/S. 

Varumärken och registrerade varumärken som tillhör tredjepart i detta dokument tillhör respektive ägare
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EG 360° Health Check för Microsoft 
Dynamics AX används inte bara för 
Dynamics AX-installationer i drift utan 
kan även användas för att säkra en 
korrekt uppsättning och datamigrering 
av en ny Dynamics AX-lösning eller för 
uppgraderingsprojekt.


