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5 viktige forskjeller
Digitalisering, integrasjon, analyse og økt konkurransekraft 
er nøkkelord for alle som vurderer nytt økonomisystem. Med 
skyversjonen av forretningssystemet Dynamics har Microsoft
endret måten man leverer ERP-systemer på. Her er noen av 
de største forskjellene mellom Dynamics AX 2009/2012 og 
Dynamics 365 for Finance and Operations.



1
Cloud first
Den nye versjonen av Microsoft Dynamics er en “cloud first”-
applikasjon. Det betyr, at man er ferdig med de store og 
kostbare oppgraderingsprosjektene. All ny funksjonalitet 
oppdateres nå regelmessig og automatisk i skyen. Det betyr 
også at virksomhetene ikke lenger trenger å bruke ressurser på 
å drifte servere, systemer og så videre. 



2
Bedre integrasjoner
Dynamics 365 for Finance and Operations har full integrasjon 
med CRM, Office 365, Power BI og Cortana. Dermed kan 
du hente ut informasjon rekordraskt og fatte presise, 
velbegrunnede beslutninger som bygger på fakta.
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En stor forskjell er hvordan løsningen oppleves i bruk, siden 
Dynamics 365 er bygget med tanke på samarbeid med andre. 
Alt er dessuten tilgjengelig i en nettleser, og laget med tanke 
på å skulle fungere på både smarttelefoner og nettbrett.

Brukeropplevelse



4
Arbeidsområder
Det tidligere rollebaserte grensesnittet mot Dynamics er nå 
erstattet med arbeidsområder eller “Work Load”, innrettet mot 
å gi brukerne ett bilde pr. jobb-aktivitet. Dette gir en mer 
skreddersydd opplevelse, som øker effektiviteten ved å gjøre 
det enklere å fokusere på oppgavene.



5
Apper
Hundrevis av apper fra frittstående partnere leverer ny 
funksjonalitet, som det er enkelt å kjøpe, plugge inn og ta i 
bruk for å gjøre Dynamics enda bedre – og flere dukker opp  
hele tiden!
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