DXC Project Industries Solution for
Microsoft Dynamics Business Central

Insikt och effektivitet som ökar
din konkurrenskraft
Utvidgar standardfunktionerna i
Dynamics med t.ex.:
• Central projektcockpit med en
detaljerad överblick över
projektstatus i förhållande till budget,
förväntningar och historik
• Daglig status på fakturor, tids- och
materialanvändning, marginaler,
avvikelser m.m.

Projektorienterade produktionsföretag upplever dagligen
utmaningar kring förväntningar på kvalitet, compliance,
konkurrenskraftiga priser och strikta leveransscheman. Med full
kontroll över dina resurser, omkostnader och processer i hela
värdekedjan kan du optimera projektleveranserna, öka
räntabiliteten, kontrollera pengaflödet och bygga upp
långsiktiga kundrelationer.

• Övergripande resursplanering
gällande projekt, produktions- och
serviceaktiviteter

DXC Project Industries Solution

Nödvändiga projektindustri-

utvidgar standardfunktionaliteten i

• Kontrakthantering för kunder och
leverantörer

Business Central med nyckel-

funktioner i hela värdekedjan

• Strikt kontroll av underleverantörer,

•

produktion och inköp i en Supply
Chain Cockpit
• Konsoliderad finansiell information i
flera projekt med Deals/Avtal
• Kontroll av merarbete i projekt med
Variation Orders/Avtalssedel

Används över hela Skandinavien:
• 30+ års erfarenhet i projektbranschen
• Mer än 1 500 användare om dagen
• Inom energisektorn, bygg och
anläggning, maskin- och metallindustrin samt olje-, gas- och
industriproduktion

funktioner som hjälper dig med att:
Ge projektledare full kontroll
med centrala instrumentpaneler
som visar helheten och alla
detaljer.

•

Uppnå en flexibel och effektiv
arbetsgång som möjliggör

Optimera dina end-to-end-processer
från offert och försäljning till
projektleverans och efterförsäljningsservice, med hjälp av starka
funktioner för projektstyrning,
samarbete och rapportering som
optimerar pengaflödet och
räntabiliteten.

strömlinjeformade processer och
mer vinstgivande projekt.
•

Leverera lönsamma projekt i
tid, som lever upp till compliancemål, budgetmål och
kundförväntningar.

Kontakta
Kontakta Ted Persson på
tpersson4@dxc.com eller
+46 731 46 78 43.

Microsoft-kompatibilitet:
• Microsoft Dynamics 365 Business
Central (online och 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,
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