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Får dere uforklarlige feilmeldinger fra systemet? Opplever dere lange 
svartider? Tar det uforholdsmessig lang tid å kjøre rapporter, eller er det 
ikke lenger mulig å stole ubetinget på et resultat?

Det er typiske symptomer på at Microsoft Dynamics AX-løsningen ikke 
kjører optimalt eller kunne vært brukt mer hensiktsmessig, kanskje på 
grunn av ukorrekt håndtering av stamdata eller fordi systemoppsettet 
ikke lenger støtter forretningslogikken. Konsekvensen er sløsing med 
tid og ressurser og at dere ikke får utnyttet Dynamics AX-investeringen 
maksimalt.

Dessverre kan det ofte være vanskelig å finne årsakene til manglende 
systemstøtte ved bruk av vanlige verktøy. EG 360° Health Check 
kartlegger de bakenforliggende årsakene og gjør det lett å løse 
problemene raskt og effektivt slik at Dynamics AX-løsningen igjen kjører 
optimalt.

Finn feil, unngå sløsing med tid og utnytt Dynamics AX maksimalt 
Health Check er en løsning som EG installerer i bedriftens Dynamics 
AX-system. Først kjører EG en fullstendig rapport som peker på konkrete 
underliggende problemer i systemet. Blant annet avdekker den om 
parametrene er riktig angitt, om systemintegriteten er i orden og om det 
kan gjøres forbedringer med hensyn til kode, sikkerhet og stamdata. På 
bakgrunn av rapporten kommer EG med forslag til forbedringer.

Full systemsjekk gir oversikt og innblikk, finner feilkilder og optimaliserer 
system, stamdata, ytelse og sikkerhet.

Spar tid og penger med EG 360° Health Check 
og få fullt utbytte av bedriftens Dynamics 
AX-løsning

Systemet blir markant bedre når man klarer å ta hånd om disse 
uhensiktsmessighetene. Dermed kan medarbeiderne jobbe mer 
fleksibelt og unngå kostbar og frustrerende sløsing med tid. Samtidig vil 
dere oppnå bedre forretningsstøtte, mer korrekte resultater, mindre feil 
og økt tillit til systemet. 

Hold Dynamics AX i form nå og i fremtiden
Etter den innledende Health Check kan dere selv foreta løpende 
kvalitetskontroller og fange opp uhensiktsmessigheter, håndtere  
stamdata korrekt og bruke Dynamics AX mer optimalt.

En spesiell ”hopp til feil”-funksjon i Health Check gjør det for eksempel 
lett for medarbeiderne å foreta en umiddelbar egenkontroll i forbindelse 
med registrering av stamdata og dermed optimalisere bruken av 
Dynamics AX i hverdagen. Denne vekten på beste praksis bidrar til å 
sikre kvalitet og integritet i systemet.

Enklere samsvar og oversikt over rettigheter
Med andre ord kan Health Check brukes til å sikre fullt utbytte av 
investeringen i en av de mest forretningskritiske delene av IT-
infrastrukturen. Det er dessuten mulig å kontrollere sikkerhetsintegritet, 
transaksjons- og revisjonsspor. Det gjør det enklere å følge 
regnskaps- og revisjonstekniske forskrifter og unngå unødige 
revisjonsanmerkninger. 

Spar penger på lisenser
Videre omfatter Health Check funksjoner som sikrer full oversikt over 
og innsikt i roller og brukerrettigheter.

Det sier seg selv at dette har stor betydning for sikkerheten, men kan 
også gjøre at dere slipper å betale for flere lisenser enn dere faktisk har 
behov for.

Det blir enkelt å korrigere situasjonen som ofte oppstår med at 
brukernes tilgangsrettigheter til Dynamics AX langt overstiger 
behovene, med det resultat at prisen på brukerlisensene økes mange 
ganger.

360° Health Check for Microsoft 
Dynamics AX

Fordeler

•  Finn spesifikke feil i prosesser og   
 håndtering av stamdata
•  Bruk Dynamics AX riktig og utnytt  
 systemet maksimalt
•  Kortere svartider og korrekte   
 resultater og rapporter
•  Bedre samsvar og systemsikkerhet
•  Mulighet for konkrete besparelser i  
 Dynamics AX-lisenser
•  Sikrer fullt utbytte av Dynamics   
 AX-investeringen

EG 360° Health Check for 
Microsoft Dynamics AX 

Funksjoner

•  Grundig identifikasjon av  
 underliggende problemer i  
 bedriftens Dynamics AX-system
•  Kontrollerer at stamdata   
 håndteres korrekt
•  Enkel, løpende egenkontroll  
 sikrer korrekt bruk av 
 Dynamics AX
•  Sikrer overholdelse av beste  
 praksis og systemkvalitet
•  Kontrollerer korrekt  
 parameteroppsett og   
 systemintegritet



Få en god start med Health Check 
EG har utviklet Health Check på bakgrunn av grundig 
kjennskap til systemer og mange års konkret erfaring 
med hvordan bedrifter på tvers av en rekke bransjer 
utnytter Dynamics AX optimalt. Les mer om hvordan vi 
kan hjelpe deg videre på www.egnorge.no/healthcheck.

EG 360° Health Check for Microsoft 
Dynamics AX brukes ikke bare til Dynamics 
AX-installasjoner i drift, men kan også 
sikre korrekt oppsett og datamigrasjon 
i forbindelse med en ny Dynamics AX-
løsning eller oppgraderingsprosjekter.

Kontakt EG på tlf. +47 51 96 37 80 eller 
e-postadresse eg@egnorge.no, eller les mer 
på www.egnorge.no/healthcheck.

IT-løsninger som styrker din forretning og matcher din bransje 
EG er blant Skandinavias fremste leverandører av IT-løsninger som skaper forretningsmessig verdi 
for både små og store bedrifter. Vi har mer enn 1450 medarbeidere som med sin kunnskap og 
bransjeinnsikt bidrar til økt produktivitet for kunder i Norge, Danmark og Sverige.

© 2014 EG A/S. 

Varemerker og registrerte varemerker for tredjepart i dette dokumentet tilhører sine respektive eiere.
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