DXC Project Industries Solution for
Microsoft Dynamics Business Central

Innsikt og effektivitet som øker
konkurransefortrinnet ditt
Utvider standard Dynamicsfunksjoner med f.eks.:
• Et sentralt kontrollsenter for
prosjektet, med en detaljert
oversikt over prosjektstatus,
budsjett, forventninger og
historikk
• En daglig statusoppdatering på
fakturaer, tids- og materialbruk,
marginer, avvik m.m.
• Ressursplanlegging på tvers av
prosjekter, produksjons- og
serviceaktiviteter
• Kontraktshåndtering for kunder og
leverandører
• Et enkelt, sikkert og overskuelig
overblikk over varer og
underleverandører
• Forhåndsdefinerte brukerroller,
standarddatamaler, standardformularer og sentrale parametre

Prosjektorienterte produksjonsvirksomheter opplever daglig
utfordringer med forventninger til kvalitet, etterlevelse,
konkurransedyktige priser og stramme leveringsplaner. Med full
kontroll over dine ressurser, omkostninger og prosesser på tvers
av verdikjeden, kan du optimere prosjektleveringer, øke
fortjenesten, kontrollere pengestrømmen og bygge opp
langsiktige kundeforhold.
DXC Project Industries Solution

Essensielle prosjektfunksjoner

utvider standard Business Central-

på tvers av verdikjeden

funksjonalitet med nøkkelfunksjoner
som hjelper deg med å:
•

med sentrale kontrollsentre som
viser det store bildet og alle
detaljer.
•

Oppnå en fleksibel, effektiv

fra tilbud og salg til prosjektlevering
og ettermarkedsservice, støttet av
sterk prosjektstyring, samarbeid og
rapporteringsfunksjoner som
optimerer pengestrømmen og
rentabiliteten.

arbeidsflyt som legger til rette
for strømlinjeformede prosesser

• Direkte integrasjon med Microsoft
Office 365-applikasjoner

Brukes over hele Skandinavia:

Gi prosjektledere full kontroll

Optimer dine end-to-end-prosesser,

og mer innbringende prosjekter.
•

Lever lønnsomme prosjekter
som lever opp til mål for etter-

• 30+ års erfaring i prosjektbransjen

levelse, budsjett og kundeforvent-

• Mer enn 1500 brukere daglig

ninger, til avtalt tid.

Kontakt
Kontakt Bengt Greger Os
på bos2@dxc.com eller
+47 480 83 801.

• Til energisektoren, bygg og anlegg,
maskin- og metallindustrien samt
olje-, gass- og industriproduksjon

Microsoft-kompatibilitet:
• Microsoft Dynamics 365 Business
Central (online og on premise)
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DXC Technology (NYSE: DXC) helps global companies run their mission -critical
systems and operations while modernizing IT, optimizing data architectures,
and ensuring security and scalability across public, private and hybrid clouds.
The world’s largest companies and public sector organizations trust DXC to
deploy services across the Enterprise Technology Stack to drive new levels of
performance, competitiveness, and customer experience. Learn more about
how we deliver excellence for our customers and colleagues at www.dxc.com.
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