
Microsoft Dynamics 365 Business Central biedt uw 
organisatie een compleet en overzichtelijk platform voor 
het beheren van uw bedrijfsprocessen. De integrale 
oplossing heeft alle facetten in huis om uw bedrijfsvoering 
te vereenvoudigen, te optimaliseren en slimmere 
beslissingen te nemen. Of u er nu gebruik van maakt op 
een PC, laptop of een mobiel device, Microsoft Dynamics 
365 Business Central is uw partner in het managen van 
uw belangrijkste bedrijfsprocessen. In deze factsheet 
leest u hoe de software uw business helpt de volgende 
stap te zetten. 

BUSINESS CENTRAL
Microsoft Dynamics 365

Solution

Verbind financiën, sales, service en 
operaties
Binnen uw bedrijfsvoering zijn er ontelbaar veel zaken 
om rekening mee te houden: zijn uw producten op 
voorraad in het magazijn? Worden uw servicetaken 
efficiënt beheerd? Blijven uw projecten binnen het 
opgestelde budget? Voor het beantwoorden (maar 
vooral: het managen) van al deze vragen bezitten veel 
bedrijven verschillende softwarepakketten. Maar het 
liefst wilt u deze processen vanuit één softwarepakket 
beheren. Daarbij zou procesinformatie aan elkaar 
gekoppeld en op elkaar afgestemd moeten worden, zodat u 
handige inzichten krijgt in uw processen en beter kunt 
beslissen over uw operationele en strategische acties. 
Met Dynamics 365 Business Central haalt u precies het 
alles-in-één-platform in huis dat u nodig heeft. 

Financiële afhandeling

Verbeter sales en klantenservice

Strakke regie over uw projecten

Optimaliseer uw bedrijfsvoering

Automatiseer uw toeleveringsketen



Versnel uw financiële processen
In tegenstelling tot standaard boekhoudsoftware, biedt 
Microsoft Dynamics 365 Business Central een scala 
aan mogelijkheden om uw financiële processen op alle 
niveaus van uw organisatie op elkaar af te stemmen. 
Zo kan de software uw financiële gegevens uit sales, 
voorraad, inkoop en klantinteracties koppelen en inzichtelijk 
maken in het ingebouwde PowerBI-dashboard. Op 
basis van deze inzichten maakt u de juiste beslissingen 
die uw financiële prestaties bevorderen. De automa-
tiseringsmogelijkheden zorgen voor een snelle en 
nauwkeurige financiële afwikkeling en rapportage. De 
integratie met Excel zorgt bovendien voor het 
gemakkelijke uitdraaien van rapporten.

Zorg voor meer grip op uw 
toeleveringsketen
De software geeft u handige inzichten in de gehele 
toeleveringsketen. Zo ziet u meteen de actuele status van 
uw productvoorraad en zorgt ervoor dat u nooit meer 
out-of-stock bent. Door middel van prognose-analyses 
kunt u namelijk anticiperen op dreigende tekorten in 
uw voorraad, bijvoorbeeld door automatisch producten 
bij te laten bestellen. U zorgt voor de juiste inventaris 
door automatisch de voorraadniveaus en levertijden 
te berekenen. Microsoft Dynamics 365 Business Central 
geeft u bovendien advies over de juiste betaalmomenten 
bij uw leveranciers en laat u boetes voorkomen voor het 
niet op tijd betalen van facturen.

Houd strakke regie over al uw projecten
De software bezit diverse toepassingen voor het 
optimaliseren van projectplanning en het analyseren 
van de projectprestaties. In de planning wijst u 
gemakkelijk medewerkers en resources toe op 
verschillende niveaus, terwijl de gemaakte kosten in 
het project meteen inzichtelijk zijn. Zo ziet u precies of 
uw projecten binnen het budget blijven en kunt u tijdig 
actie ondernemen wanneer deze de grens dreigen te 
overschrijden. Bovendien heeft u meteen inzicht in de 
projectstatus, de winstgevendheid en het verbruik van 
uw resources.

Optimaliseer uw bedrijfsprocessen
Met Dynamics 365 Business Central berekent en 
optimaliseert u gemakkelijk de actuele productiecapaciteit 
en resources van uw organisatie. Op basis daarvan verbetert 
u snel en eenvoudig uw productieschema’s om aan de 
vraag van uw klanten te voldoen. Met behulp van 
verkoopprognoses kunt u automatisch productieplannen 
genereren en inkooporders aan laten maken. Door 
inzichten aan zowel de verkoopkant als de magazijnkant, 
creëert u een holistisch beeld over uw toeleveringsketen 
en automatiseert u de repetitieve processen. 

Zet de volgende stap samen met 
Prodware
Prodware bezit als Microsoft-partner de benodigde 
kennis over de oplossing. Met onze expertise richten we 
Dynamics 365 Business Central volledig naar uw wens 
in, om uw business tot een nog groter succes te maken. 
Wilt u de volgende stap zetten in het vereenvoudigen en 
optimaliseren van uw bedrijfsprosessen? Prodware helpt 
u graag! Neem contact met ons op voor een vrijblijvend 
adviesgesprek.Grijp kansen in uw klantencontact

De software van Microsoft Dynamics 365 Business 
Central zorgt ervoor dat u meer waarde kunt creëren in 
het contact met uw klanten; of het nu om klantenservice 
of salesmogelijkheden gaat. Het platform biedt u een 
uitgebreid overzicht van uw servicetaken en workloads. 
Bovendien schakelt u gemakkelijk een medewerker in 
met de juiste vaardigheden voor de juiste opdracht, 
door de toewijzingsmogelijkheden in het systeem. 
Saleskansen prioriteert u gemakkelijk op basis van de 
potentiële opbrengst. U volgt al uw interacties met de 
klanten en krijgt vanuit de software suggesties voor 
upselling en cross-selling mogelijkheden. Bovendien 
verhoogt u de verkoopproductiviteit door het proces 
van offerte tot betaling te stroomlijnen en eenvoudig 
serviceverzoeken en informatieaanvragen te beheren.
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Prodware creëert, integreert en beheert IT-oplossingen door
hoogontwikkelde technische expertise te combineren met
diepgaande branchekennis. Prodware is actief in veertien
landen voor 19.000 actieve klanten. Met 1.275 medewerkers
behoort Prodware tot de grootste IT-partners voor (middel)
grote organisaties in Europa.
Prodware, opgericht in 1989, is genoteerd aan de NYSE
Euronext Parijs en maakt onderdeel uit van de Gaia Index.
Met een omzet van 180 miljoen euro en een robuuste
nettowinst is Prodware een fi nancieel gezonde onderneming
en een stabiele partner voor haar klanten.


