
Met een bedrijfsoplossing van Microsoft kunt u uw financiële zaken 
automatiseren, uw supply chain stroomlijnen en uw activiteiten beheren. 
Ga snel aan de slag in de cloud of op uw servers. De keuze is aan u. 
Begin met wat u nu nodig hebt en voeg eenvoudig mogelijkheden of 
gebruikers toe naarmate uw bedrijf verandert en groeit. 

Breid uw bedrijf uit 
op uw voorwaarden

Profiteer van veranderende IT-prioriteiten

Zorg dat u klaar bent om te groeien

Verlaag risico

Beheerskosten

Ondersteunt een mobiel personeelsbestand

U moet niet te licht denken over planning voor uw toekomst. 
Naarmate uw bedrijf groeit, wilt u een oplossing voor het 
bedrijfsmanagement waarmee u op een flexibele manier zelf kunt 
kiezen hoe u uw veranderende behoeften wilt ondersteunen.  

Bronnen: IDC Cloud Track Survey, 2012, Information Week Reports: Outlook 2013, Mike Healy, enquête door Edge Strategies in opdracht van Microsoft Corp., 'SMB 
Business in the Cloud 2012', AMI WW Market Opportunity Model: 2012-2017, How the Cloud Looks from the Top: Achieving Competitive Advantage In the Age of 
Cloud Computing. A Harvard Business Review Analytic Services Report.

Cloud:  breid eenvoudig uit of 
krimp in naarmate de behoeften 
van uw bedrijf veranderen.

Naarmate uw bedrijf groeit, wordt de rol 
van IT nog strategischer. Besteed minder 
tijd aan software- en systeemonderhoud 
en meer tijd aan projecten waarmee 
bedrijfsprioriteiten worden gestimuleerd.

Cloud: virtualiseer IT en richt uw
aandacht op toepassingen die
inkomsten genereren.

Workloads van bedrijven moeten geschikt 
zijn voor de volgende cloudgolf

Bezoek www.smb.dynamics.com voor meer informatie 
over onze oplossingen voor het midden- en kleinbedrijf.
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Stelt ons in staat om gemakkelijker en 
tegen lage kosten te experimenteren

Maakt betere samenwerking met 
zakenpartners mogelijk 

Maakt IT-resources vrij voor 
strategischere zaken

Vormt een concurrentievoordeel 
voor early adopters

Waarom bedrijven 
overstappen op de cloud

Het is essentieel voor uw bedrijfsgroei dat u zoveel mogelijk uit uw zuurverdiende 
winst haalt. Koop of lease, betaal maandelijks of vooraf. De keuze is aan u.
Cloud: voorspelbare kosten die u eenvoudig kunt 
verhogen of verlagen naarmate uw behoeften veranderen.

De manier waarop mensen werken en verbinding maken, verandert. Bedrijven 
met een gecentraliseerd personeelsbestand hebben andere behoeften dan 
bedrijven met externe medewerkers. Bied uw medewerkers toegang tot de tools 
die ze nodig hebben om hun best te doen: op kantoor, thuis of onderweg.

Cloud: maak, deel en werk samen vanaf vrijwel elke gewenste locatie

Microsoft Dynamics wordt verkocht en 
geïmplementeerd door een wereldwijd netwerk 
van resellers die kennis hebben van de branche 
en pakketaanbiedingen in de cloud of op uw 
servers. Uw lokale partner helpt u bij het kiezen 
van de implementatieoptie en betalingsstructuur 
die het beste aansluit bij uw zakelijke behoeften.

63%
de groeiende 
bedrijven gelooft 
dat technologie 
essentieel is voor 
de toekomst.

Wordt innovatiever

Wordt flexibeler

Wordt productiever

Bespaart geld

33%

                40%

       47%

54%

Voordelen die het midden- en kleinbedrijf 
verwacht van cloud computing

20% het 
midden- en 
kleinbedrijf 
is van 
mening dat 
gegevens 
minder 
veilig zijn in 
de cloud.

Slechts

Op locatie: behoud volledige
eigendom en controle.

Op locatie: potentiële lagere
totale eigendomskosten.

Op locatie: pas u aan 
complexe regelgeving aan.

Bedrijfstoepassingen (behalve ERP)

CRM-toepassingen

ERP-toepassingen (financiën/boekhouding)

Belangrijkheid op een schaal van 1 tot 6

                     5.5

         4.8

     4.3

http://www.microsoft.com/en-gb/dynamics/erp-small-midsize-business.aspx

