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Dynamics 365 
WIJZER

Uw gids in een veranderend IT landschap



Doel 365 WIJZER

U in staat stellen de juiste 
softwarebeslissingen te maken om uw 
bedrijf door te ontwikkelen



Wat is Dynamics 365?

• Dynamics 365 is de Cloud oplossing van Microsoft voor bedrijfs
software.

• Dynamics 365 bestaat uit verschillende Cloud Apps die speciaal 
geoptimaliseerd zijn voor een specifiek doel.

• Kenmerkend: Er wordt afgerekend op basis van een abonnement 
per gebruiker per maand  geen grote éénmalige investeringen

• 100% geïntegreerd met Office 365



Waarom is de cloud interessant?

• Het platform ondersteund de snelheid van de digitale 
transformatie (meer data, intelligent computing, overal toegang)

• Flexibel

• Schaalbaar

• Beheerd door Microsoft geen eigen hardware en bijbehorend 
beheer meer nodig

• Kosten op basis van gebruik

• Betere databeveiliging (GDPR compliant)



De digitale transformatie 
volgens Microsoft

Zelfstandig zijn de IT ontwikkelingen moeilijk zo niet onmogelijk om te volgen



The Cloud
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CLOUD

De servers en 

data draaien bij 

u op locatie

De servers en 

data draaien bij 

een partner in 

het datacenter

De servers en 

data draaien bij 

Microsoft op het 

Azure platform

Vormen van infrastructuur

GEEN CLOUD



De servers en data 

draaien bij Microsoft op 

het Azure platform

Verschil Private en Public Coud

De servers en data 

draaien bij Microsoft op 

het Azure platform

PRIVATE CLOUD PUBLIC CLOUD

Eigen software

“On premise” installatie

Abonnementen op 

standaard software



Welke moet ik kiezen?



De servers en 

data draaien bij 

Microsoft op het 

Azure platform

Azure: de Microsoft cloud

Het platform waarop alle online 
diensten van Microsoft draaien:

• Office 365

• Azure SQL Server

• Mobile apps

• Internet of Things

• Dynamics 365



Standaard software

En hoe zit het dan met maatwerk of Add-on’s ?



Kenmerken standaard software

• Geen klantspecifieke aanpassingen

• Voordeel van periodieke updates met extra functionaliteit

• Uitbreidbaar via Apps van derden via AppSource



En als dat niet voldoet?

• Toevoegen van functionaliteit buiten de applicatie

• Maar geïntegreerd binnen het 365 platform:
• PowerApps

• Flow

POWERAPPS



Wat is dan standaard in 
D365?



Voor Microsoft Dynamics 365

• Losse applicaties voor ERP en CRM



Microsoft Dynamics 365

• Geïntegreerde 
bedrijfstoepassingen in de cloud

• Volledig geïntegreerd binnen 
Office 365

• Uniforme look-and-feel



Microsoft Dynamics 365
Overgang van vroegere toepassingen

Vroeger Nu

Dynamics CRM

• Field Service

• Project Service Automation

• Parature

Dynamics AX

Project Madeira   ( Dynamics NAV 365 project) 

Dynamics 365 for Sales 

Dynamics 365 for Marketing

Dynamics 365 for Customer Service 

Dynamics 365 for Field Service

Dynamics 365 for Project Service Automation

Dynamics 365 for Finance and Operations Enterprise 
Edition

Dynamics GP

Dynamics NAV

Dynamics SL

Dynamics GP

Dynamics NAV

Dynamics SL

Dynamics 365 for Finance and Operations Business 
Edition (alleen US, CA en UK)



Dynamics 365

Office 365   |   Azure IOT   |   Power BI   |   Cortana Intelligence

Application Platform (PowerApps, Power BI Embedded, Flow) and Common Data Model

AppSource 



Dynamics 365 Apps





Dynamics 365 for Marketing



MS Dynamics 365 for Marketing

• App voor genereren van Leads

• Marketing acties / campagnes

• Volgen Social Media verkeer 

• Volgen klantbeleving op Social Media



MS Dynamics 365 for Marketing



Dynamics 365 for Sales



MS Dynamics 365 for Sales

• App voor goede opvolging van leads

• Activiteiten voor iedereen helder inzichtelijk

• Integratie outlook (Mails / Taken /Afspraken)

• Centrale Sales voor meerdere bedrijven



MS Dynamics 365 for Sales

• Alles beschikbaar op Telefoon of Tablet

• Ook off-line op Telefoon of Tablet 

• Bestanden overal via Sharepoint Integratie

• 360 graden klantbeeld (over bedrijven heen)



MS Dynamics 365 for Sales



Dynamics 365 for
Project Service Automation



Dynamics 365 for PSA

• App voor vastleggen afhandelen Projecten

• Grafisch plannen van Resources

• Uren schrijven / accorderen via Mobile 

• Samenwerken en delen via Sharepoint



Dynamics 365 for PSA



Dynamics 365 for PSA



Dynamics 365 for 
Customer Service



Dynamics 365 for Customer Service

• App voor het registreren en afhandelen van 
customer cases

• Support Selfservice portal 

• Kennisbank met support cases

• Klant communicatie via alle moderne media

• Samenwerken en delen via sharepoint

• Centrale Customer Service voor agenten



Dynamics 365 for Customer Service



MS Dynamics 365 for Finance 
& Operations



MS Dynamics 365 for Finance 
& Operations

• Enterprise Edition (vroeger AX) :

• Volledige ERP functionaliteit voor grote internationale bedrijven

• Voor bedrijven met meerdere vestigingen in verschillende landen

• Business Edition "Tenerife" (vroeger NAV):

• Volledige ERP functionaliteit voor kleine en middelgrote bedrijven

• Beschikbaar voorjaar 2018



MS Dynamics 365 for Finance 
& Operations



MS Dynamics 365 for Field 
Service



MS Dynamics 365 for Field Service

• Registratie Service Calls ( evt. automatisch via 
Connected Field Service / IoT)

• Inplannen Servicemonteurs/Benodigdheden

• Overzichtelijke grafische planning

• Registratie via Telefoon of Tablet



MS Dynamics 365 for Field Service



MS Dynamics 365 for Retail



MS Dynamics 365 for Retail

• Zorg voor een intense klantbeleving

• Verhoog de kennis van de klant

• Bied de juist producten aan obv deze kennis

• Automatiseer en verbeter de processen



MS Dynamics 365 for Retail



Dynamics 365 for
Talent



Dynamics 365 for Talent

• Geïntegreerd met LinkedIn

• Vinden en aannemen van de beste medewerkers

• Behoud van betrokken medewerkers

• Bouw en uitvoering van talent programma’s



Dynamics 365 for Talent



Dynamics 365 ondersteuning
bedrijfsprocessen

Sales
Opportunity 

management
Social selling

Content 
collaboration

Mobile sales
Planning & 

management
Intelligence

Customer

Service
Omni-channel Portal

Agent 
enablement

Onsite 
service

Knowledge Intelligence

Marketing

Field 

Service
Scheduling 

and dispatch

Asset and 
warranty 

management

Service 
agreements

Inventory
management

Mobile Intelligence

Project 

Service

Automation

Opportunity 
management

Resource 
management

Time and 
expenses

Project 
planning

Team 
collaboration

Customer 
billing

Intelligence

Operations & 

Finance
Retail

Procurement 
and sourcing

Supply chain 
management

Project 
accounting

Human capital 
management

Manufacturing
Financial 

management
Intelligence



Dynamics 365 Apps

Finance and Operations

Sales 

Customer Service

Field Service

Marketing

Project Service Automation

Retail

Talent

Customer Insights



Office 365



Office 365: de bekende apps

• Outlook

• Word

• Excel

• Powerpoint

• OneNote

• Access

• Exchange

• OneDrive

• Sharepoint

• Skype for Business

• Yammer



Office 365: er is meer….



Teams

Een hub voor teamwerk

• Alle inhoud, hulpmiddelen, 
personen en gesprekken zijn 
beschikbaar in de 
teamwerkruimte

• Ingebouwde toegang tot 
SharePoint, OneNote en Skype 
voor Bedrijven

• Direct vanuit de app aan 
documenten werken

• Uitgebreide planningsfuncties en 
ad-hoc-1-1- en groepsbellen



Planner

• Verbetert de organisatie van je 
teamwerk

• Verhoogt de productiviteit 

• Met Planner kan je team 
eenvoudig nieuwe plannen 
maken

• Taken organiseren en toewijzen

• Bestanden delen

• Chatten over het werk 

• Updates ontvangen over de 
voortgang



Bookings

• Online afspraken maken 
op een manier die 
klanten prettig vinden

• Microsoft Bookings bevat 
handige en flexibele online 
opties waarmee klanten 
gemakkelijker afspraken 
met je bedrijf kunnen 
plannen



Invoicing

• Maak en verstuur eenvoudig 
facturen in Office365

• Bewaak betaling van facturen

• Maandelijkse en jaarlijkse 
rapportages over omzet

• Ook beschikbaar als mobiele 
app



Listings

• Publiceer eenvoudig je bedrijf 
op social media als:

• Facebook

• Google

• Bing

• Yelp

• Dashboard geeft een 
overzicht hoe de online 
beleving van je bedrijf is



Connections

• Bouw uw emaillijst

• Verstevig uw klantrelatie met 
loyalty programma's

• Stuur uw klanten relevante 
informatie en aanbiedingen



Outlook Customer manager

• Eenvoudig klantbeheer voor 
uw bedrijf

• Volledig overzicht van het 
contact met iedere klant

• Volledig overzicht van het 
contact met iedere klant

• Volledig geïntegreerd in 
Outlook



MileIQ

• Biedt een eenvoudige, 
slimmere manier om je 
afstanden bij te houden

• Automatische rijdetectie en 
logboekregistratie van 
afstanden

• Classificatie met één swipe

• Uitgebreide rapportering voor 
belastingaftrek of 
kilometervergoeding.



Accountants Hub

• Geef uw accountant gratis 
toegang tot uw administratie

• Geen software van derden 
nodig

• Geïntegreerde rapportages 
(PowerBI en Excel)



Business Center

• Overzicht van je belangrijkste bedrijfsactiviteiten binnen 
Bookings, Listings, Invoicing en Connections



Sway

Maak en deel interactieve:

• Rapporten

• Presentaties

• persoonlijke verhalen

• en meer…



Delve

• Blijf op de hoogte 

• ontdek nieuwe, relevante 
informatie en personen 

• op basis van informatie van 
mensen met wie je 
samenwerkt en inhoud 
waaraan je werkt.



Flow

Maak geautomatiseerde 
werkstromen tussen apps 
en services: 

• om meldingen te krijgen, 

• bestanden te 
synchroniseren

• gegevens te verzamelen 

Programmeren niet nodig.



PowerApps

• Aangepaste bedrijfsapps voor 
het web en mobiel 

• Snel bouwen en uitgeven met 
PowerApps

• Kies uit sjablonen

• Of start met niets om je 
bedrijfsgegevens uit te 
breiden

• Programmeren niet nodig.



PowerBI

• Live dashboards 

• Interactieve rapporten

• niet-technische gebruikers 
visualiseren en analyseren 
gegevens:

• sneller 

• efficiënter 

• met meer inzicht 



Cortana Intelligence

Voorspellen op basis van random 
patroon herkenning:

• Bestelmomenten

• Service- onderhouds momenten

• Liquiditeit

• Seizoensinvloeden



Vergelijking Office365 abonnementen

Business 

Essentials

Business Business 

Premium

Online Office ✓ ✓ ✓

Desktopversie Office installeren ✓ ✓

Zakelijke e-mailhosting ✓ ✓

Sharepoint ✓ ✓

Skype voor bedrijven ✓ ✓

Yammer ✓ ✓

Samenwerken (Teams, Planner) ✓ ✓

Bookings (online afspraken planner) ✓

€ 4,20 

gebruiker/mnd

€ 8,80 

gebruiker/mnd

€ 10,50 

gebruiker/mnd


