KORZYŚCI TECHNICZNO-FUNKCJONALNE
INTEGRACJA DYNAMICS 365 BC ZE ŚRODOWISKIEM MICROSOFT. Microsoft Dynamics 365 Business
Central to podobny do wielu inny rozwiązań, system służący do zarządzania biznesem. Natomiast są bardzo
istotne elementy, które czynią go unikatowym. Takim czynnikiem jest współpraca z innymi aplikacjami
Microsoft. Integracja innych narzędzi biznesowych z BC, a konkretnie Office 365, jest czymś, za co inne firmy,
które tworzą oprogramowanie dla biznesu, pobierają dodatkowe opłaty bądź w ogóle tego nie oferują. Poniżej
kilka przykładów aplikacji, które integrują się z Dynamics 365 Business Central.
1. OUTLOOK. Integracja Business Central z Outlook`iem daje użytkownikom ogromną ilość możliwości. Mają
oni natychmiastowy dostęp do informacji o kontaktach, które są zarejestrowane w systemie ERP, bezpośrednio
z poziomu programu pocztowego. A to tylko niektóre z możliwości.
2. EXCEL. Połączenie Business Central z Excel pozwala na pobieranie danych z systemu ERP, wprowadzanie
zmian oraz ich publikowanie, aby były aktualne. Dzięki temu, użytkownicy mogą w prosty i szybki sposób
edytować dane finansowe czy też tworzyć robocze wykresy i analizy w Excel`u. Funkcja ta wspiera również
filtrowanie list.
3. TEAMS. Tworząc nową kartę w Microsoft Teams mamy do wyboru dużo aplikacji. Mimo to, na razie nie
możemy wybrać jeszcze Dynamics 365 Business Central. Jednak, istnieje bardzo prosty sposób, aby można
było z niego korzystać w obrębie wspomnianego narzędzia – dodanie witryny internetowej. Dodając kartę
wystarczy ją nazwać oraz wprowadzić link do naszego środowiska Business Central, co spowoduje jego
uruchomienie.
4. FLOW. Aplikacja ta służy do automatyzacji procesów i zadań poprzez tworzenie przepływów pracy.
Narzędzie może znacznie zmniejszyć ilość „pracy ręcznej”, która jest niezbędna w niektórych procesach
biznesowych.
5. POWER BI. To potężne narzędzie analityczne, które pomaga lepiej przedstawiać dane oraz wyciągać z nich
konkretne wnioski. Integracja z Business Central pozwala na dogłębną analizę danych, które znajdują się w
systemie ERP. W oparciu o wskazane informacje Power BI tworzy dynamiczne wykresy i raporty, które można
modyfikować i osadzać w Business Central.
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MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA INTERFEJSU DO WŁASNYCH POTRZEB - SELF SERVICE. Najważniejsza
cecha osobistego interfejsu, to funkcjonalność polegająca na dostosowywaniu wyglądu strony głównej pod
własne potrzeby– indywidualny pulpit startowy. W takiej sytuacji widok główny użytkownika, staje się jego
własnym warsztatem pracy – każdy uruchamiający system, może go dostosować do własnych celów. Dla
przykładu: księgowa, na swoim ekranie głównym będzie miała możliwość wybrania tych potrzebnych funkcji
modułu, które niezbędne są w codziennej pracy, np.: faktury, zamówienia, zaksięgowane faktury itd.
POWER APPS – PAKIET APLIKACJI, USŁUG, ŁĄCZNIKÓW I PLATFORMY DANYCH DOSTOSOWANYCH
DO POTRZEB UŻYTKOWNIKA. Usługa Power Apps (https://docs.microsoft.com/pl-pl/powerapps/powerappsoverview) to dedykowany, rozwinięty pakiet aplikacji, usług, łączników i platformy danych, które umożliwia
szybkie budowanie aplikacji, aby tworzyć niestandardowe aplikacje dla określonych potrzeb biznesowych.
Tworzenie aplikacji za pomocą usługi Power Apps umożliwia wszystkim użytkownikom bardziej wydajną
współpracę — od analityków biznesowych po profesjonalnych deweloperów. Rozwiązuj problemy biznesowe
przy użyciu intuicyjnych narzędzi wizualnych, które nie wymagają pisania kodu, pracuj szybciej dzięki
platformie zapewniającej integrację i dystrybucję danych oraz rozszerzaj tę platformę przy użyciu bloków
konstrukcyjnych dla profesjonalnych deweloperów. Łatwo twórz i udostępniaj aplikacje na dowolnym
urządzeniu.
Zachęcamy do obejrzenia filmów pokazujących możliwości PowerApps, aby lepiej zrozumieć filozofię
rozwiązania oraz jego możliwości. Więcej informacji można znaleźć na stronie:
Wersje demo Power Apps
Obejrzyj filmy na Kanał Power Apps na YouTube
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INTUICYJNA BAZA WIEDZY. System daje możliwość na każdym etapie pracy, o korzystania z bazy wiedzy z
poziomu aplikacji, tzw. samouczka. Ponadto system podpowiada w „chmurkach” do czego służy dane pole, co
daje ogromny komfort pracy, ponieważ niejako prowadzi za rękę i pozwala jeszcze lepiej zrozumieć funkcje
systemu. Nie potrzebna jest tzw. dokumentacja – wystarczy baza wiedzy z filmami, samouczkiem oraz
intuicyjnymi podpowiedziami, aby sprawnie poruszać się w systemie. Ponadto Microsoft posiada własną
platformę e-learningową, w której znajduje się 150 modułów do nauki.

BOGATA FUNKCJONALNOŚĆ TO WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI. Microsoft posiada w swoim portfolio narzędzia tj.
Dynamics GP, Dynamics AX oraz Dynamics NAV. Te systemy funkcjonują już od ponad 20 lat i dzięki
ciągłemu rozwojowi, użytkownik Business Central, ma pewność, że korzysta nie tylko z nowoczesnej aplikacji,
ale również z budowanego przez tyle lat doświadczenia i dostępu do nieocenionej wiedzy, gdyż m.in. na tej
podstawie powstała aplikacja Business Central.

ELASTYCZNY ZAKRES LICENCJONOWANIA. Microsoft pozwala użytkownikom na swobodny i elastyczny
zakres licencji. Nie wymaga od wszystkich takiego samego poziomu uprawnień. Istnieje możliwość posiadania
zestawu użytkowników tzw. LITE USERS. Takie osoby mają ograniczony wgląd we wszystkie informacje
zawarte w systemie, ale za to koszt posiadania takiego użytkownika jest mniejszy, niż tego z pełnymi
uprawnieniami tzw. FULL USERS. Ponadto Business Central posiada dwa poziomy licencjonowania:
Essentials, Premium. Dzięki temu może dostosować się do potrzeb firmy, gdyż zakres licencji może być
rozszerzony lub okrojony.
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SKALOWALNOŚĆ SYSTEMU. Skalowalność systemu dotyczy zarówno użytkowników jak i funkcjonalności.
System rozwija się wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. Nie ma konieczności kupowania wszystkich
funkcjonalności w jednym czasie, ponieważ każda firma ma inne wymagania. Na początek może to być
przykładowo 10 funkcjonalności, a wraz z rozwojem firmy, będzie również następowała rozbudowa systemu.
Firma ma możliwość opcji wyboru, co daje komfort obsługi szerokiej gamy procesów wewnątrz firmy. Jest to
najbardziej konkurencyjna opcja wśród innych tego typu rozwiązań.
SPOŁECZNOŚĆ PARTNERÓW I ROZWIĄZAŃ. Microsoft to niespotykana, rozbudowana sieć certyfikowanych
partnerów na całym świecie. Każdy z partnerów to specjaliści, wyszkoleni w dostarczaniu aktualnych, opartych
na technologii firmy Microsoft rozwiązań dla klientów z całego świata. Każdy certyfikowany dostawca
rozwiązań firmy Microsoft może ocenić Twoje cele biznesowe, zidentyfikować rozwiązanie, które umożliwi ich
osiągnięcie, oraz pomóc Twojej firmie zwiększyć sprawność i efektywność działania. Dostawcy rozwiązań firmy
Microsoft mogą pomóc Ci w pełni wykorzystać możliwości chmury, a dzięki temu otworzyć wiele nowych
możliwości rozwijania działalności i zwiększania przychodów. Ponadto stworzona została specjalna platforma
Microsoft Community, Dzięki niej możesz mieć kontakt ze społecznością Microsoft. Służy ona do pomocy,
wymiany doświadczeń, dyskusji i dzielenia się wiedzą. https://answers.microsoft.com/pl-pl

ROZWINIĘTE MOŻLIWOŚCI MOBILNE. System został zaprojektowany z myślą o aplikacjach mobilnych, czyli
łatwemu i przyjemnemu korzystaniu z funkcjonalności na smartphone’ach i tabletach.
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OTWARTY KOD I ŚRODOWISKO DEWELOPERSKIE. BC posiada otwarty kod dla wszystkich funkcjonalności,
dzięki czemu łatwo można wprowadzać modyfikacje, rozbudowę oraz integrować go z rozwiązaniami
biznesowymi oraz branżowymi innych producentów oprogramowania. Dzięki otwartości, system jest niezwykle
elastyczny i dopasowuje się do oczekiwań przedsiębiorców ze wszystkich branż.

ŁATWOŚĆ INTEGRACJI Z IOT. Integracja IoT z systemem Microsoft Dynamics 365 pozwala firmom płynnie i
skutecznie zarządzać działalnością, a co za tym idzie – unikać przykrych, niespodziewanych problemów. Za
sprawą zintegrowanych narzędzi organizacje mają dostęp do nowych możliwości optymalizacji biznesu,
uprzedzania ewentualnych awarii, lepszego planowania zadań zlecanych pracownikom oraz konserwacji
sprzętu firmowego.

PEWNY I SILNY PARTNER W BIZNESIE. System jest sprawdzony już w ponad 170 tys. firm i posiada 3 mln
użytkowników na całym świecie.

Masz więcej pytań?
Zapraszamy do kontaktu!
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