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Dynamics 365

Microsoft’s applikasjonsplattform – tilpasset dine behov

Microsoft Dynamics 365 (CRM) er neste
generasjon intelligente forretningsapplikasjoner
som gjør at organisasjoner kan vokse, utvikle seg
og transformeres for endringer og nye behov.
Dynamics 365 forener CRM og ERP ved å levere
spesialbygde applikasjoner som fungerer sømløst.
De hjelper til med å håndtere spesifikke
forretningsfunksjoner på tvers av Salg,
Markedsføring, Kundeservice, Drift, Økonomi,
Feltservice og Prosjektstyring.

GOD KUNDESERVICE

EFFEKTIVE
ARBEIDSPROSESSER

Sosiale og mobile løsninger har endret
kundenes behov for service. De
forventer kvalitet og tilpasset service på deres vilkår - for nettsider, sosiale
medier og mobile løsninger. Med
Microsoft Dynamics 365 kan du knytte
langsiktige kundeforhold ved å tilby
nøyaktig og tilpasset kundeservice - når
som helst; på alle kanaler. Sørg for at
ansatte har alt de trenger for å gi
kundene den servicen de forventer og
fortjener.

Kundene dine vet mer om deg
enn noen gang før og de foretar
kjøpsbeslutninger før du har
mulighet til å engasjere.
Salgs-teamet må følge opp
kundene tett for å bygge dypere
kundeforhold og tilpasse hvert
kontaktpunkt underveis. Microsoft Dynamics 365 hjelper deg
med å planlegge salget på en ny
måte. Selgerne vil få bedre
muligheter til å fokusere på det
som er viktig, vinne kundene
raskere og dermed selge mer.

SMARTERE MARKEDSFØRING

BRANSJELØSNINGER

Måten bedrifter markedsfører seg på endrer
seg som aldri før. Kundene må engasjeres
annerledes og i større grad enn før. Microsoft
Dynamics 365 hjelper deg med å utnytte ditt
markedsføringspotensiale. Du kan enkelt
planlegge, kjøre og måle kampanjer fra start til
slutt. Bruk den samlede kundeprofilen i
Dynamics 365 som et grunnlag for integrert
markedsføring på tvers av ulike kanaler.

Våre utviklere og konsulenter har lang og bred erfaring i å
skreddersy Dynamics 365 (CRM) etter ditt behov. Dette
gjelder for alle bedrifter som har et behov innenfor Salg,
Markedsføring, Kundeservice, Feltservice, Prosjektstyring
eller en kombinasjon av disse. Vi har også god erfaring med
integrasjoner mot diverse ERP systemer, som Visma Global,
Visma Lønn, 24 Seven Office og Uni Micro.

Lag kampanjer som er personlige og tilpasset
for dine målgrupper, og organiser deretter
koordinerte kampanjer i ulike kanaler og
realiser din markedsvisjon.

RAPPORTERING
Power BI er en samling nettbaserte funksjoner og tjenester
som gjør det mulig å finne og visualisere data, dele
oppdagelser og samarbeide på nye, intuitive måter. Visuelle
og interaktive instrumentbord gjør det enkelt for deg å
analysere og styre virksomheten basert på reelle data i nåtid.

BETAL KUN FOR DE LISENSENE DU TRENGER
Dynamics 365 tilbyr en veldig fleksibel lisensieringsstruktur. Tidligere var du nødt til å betale for alt, til tross for at
du ikke nødvendigvis trengte å bruke alle funksjonalitetene. Nå har du alternativet til å velge den lisensen som
passer ditt behov best. Du har også muligheten til å kjøpe lisenser som dekker flere eller alle disse områdene.
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