EG GLOBAL DATA MANAGEMENT
FOR DYNAMICS 365 FOR FINANCE
AND OPERATIONS

Legg til rette for datastyring, integritet og
transparens i hele virksomheten
EG Global Data Management
Fordeler:
•

Transparens og konsekvens i
arbeidet med data.

•

Én datakilde på tvers av hele
selskapet.

•

Oppfyllelse av lokale krav uten å
gi slipp på global dataintegritet.

•

Effektiv drift og høyere
produktivitet.

•

Færre feil på grunn av manuelle
inntastinger og dobbeltinntastinger
av data.

•

Nøyaktige analyser og
rapportering på grunnlag av
gyldige forretningsdata på tvers
av selskapet.

•

Enkel konfigurering og bruk.
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Det kan være vanskelig å finne en balanse mellom lokale
datterselskapers behov og behovet for sentral kontroll over
ensartede data. EG Global Data Management (GDM) for Dynamics
365 bidrar til å sikre transparens og konsekvens når du jobber
med forretningsdata på tvers av organisasjonen og samtidig skal
ta hensyn til enkeltselskapers behov. Det gir synligheten,
kontrollen og fleksibiliteten du trenger for å være smidig – uten
at det går på bekostning av dataintegriteten.
Ettselskaps-tilnærming til håndtering av globale data
Det ligger mange potensielle fordeler i å håndtere data konsekvent
gjennom hele organisasjonen. Det kan gi mer effektiv drift og bedre innsikt
i forretningen. Men har du lokale datterselskaper eller steder med unike
behov, kan det bli problematisk å kontrollere og bruke data på en
konsekvent og effektiv måte.
Med GDM kan du benytte samme tilnærming til datastyringen som om det
handlet om ett samlet selskap. Det generiske grensesnittet gjør det mulig å
kopiere data fra ett selskap til andre selskaper i ERP-installasjonen. Du kan
bestemme sentralt hvilke opplysninger, innstillinger, verdier og felter som
kan opprettes, endres og slettes av lokale selskaper og hvilke som ikke kan
det, og dermed bevare full kontroll.

Dekk globale og lokale behov
Med GDM kan du bestemme hvilken type data hvert enkelt selskap i
organisasjonen har tilgang til og hva de kan gjøre med dem. GDM kan for
eksempel konfigureres slik at lokale produksjonsselskaper bare får
produksjonsrelaterte data og lokale salgsselskaper bare mottar salgsrelaterte
elementer. Det er dessuten mulig å ta hensyn til lokale behov, for eksempel
valutakoder, MVA-oppsett samt betalings- og leveringsbetingelser, ved å la disse
bli fastsatt lokalt.
Fleksible og praktiske alternativer for distribusjon av data
Globale data kan overføres manuelt til datterselskaper straks de blir oppdatert,
eventuelt distribueres via batchkjøringer etter vanlig arbeidstid for å optimalisere
systemytelsen. Med GDM har du full kontroll med hvordan og når data blir
distribuert og i hvilken grad de kan endres, slettes og oppdateres av lokale
datterselskaper. Dermed er det mulig å oppfylle lokale krav og samtidig drive en
effektiv global organisasjon.
Styr virksomheten med nøyaktige og konsekvente globale data
Konsekvente og gyldige forretningsdata på tvers av virksomheten gir et godt
grunnlag for nøyaktige rapporter globalt og for hvert datterselskap. Det baner
igjen vei for mer nøyaktig planlegging, mer effektive prosesser og bedre
underbygde forretningsbeslutninger.
Alt du trenger fra én erfaren samarbeidspartner
Kontakt EG for å høre hvordan Global Data Management for Microsoft Dynamics
365 for Finance and Operations kan muliggjøre datastyring, integritet og
transparens på tvers av virksomheten – eller for å drøfte andre
forretningsmessige behov.

EG Global Data Management
Egenskaper:
• Full fleksibilitet i håndteringen av
data i alle tabeller i Dynamics ERPsystemet.
• Utviklet spesielt med tanke på
Microsoft Dynamics 365 for Finance
and Operations.
• Fleksible alternativer for “push and
pull” av data – manuelt eller
gjennom planlagte batchjobber.
• Større dataintegritet med ensartede,
globale identifikatorer.
• Fastsettelse og vedlikehold av
landspesifikke verdier.
• Synkronisering av stamdata,
referansedata og parametere.

• Full oversikt over hva som blir
synkronisert til lokale selskaper.
• Mulighet for å inkludere
kopieringsinnstillinger i oppsett av
felter.
• Mulighet for filtrering av data etter
type selskap og virksomhetsfokus.
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• Ingen krav til opplæring, fordi man
jobber i kjente skjemaer.

IT-løsninger som styrker din bedrift og matcher din bransje
EG er en av Skandinavias ledende Dynamics 365-partnere. Med et solid ERP- og CRM-grunnlag
og omfattende IT-kunnskap kan vi tilby eksperthjelp til alt fra maskinvare, infrastruktur,
hosting, support og service til ledelses- og prosessrådgivning. Våre erfarne rådgivere kan hjelpe
dere med å finne løsninger på dagens utfordringer og gjennomføre fremtidige planer.
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