
2.Verander de manier waarop u werkt

Bronnen: http://www.sba.gov/content/small-business-trends, 'Is Your Business Ready for ERP?', Focus Research
http://www.acfe.com/rttn-highlights.aspx, 'Guidebook Microsoft Dynamics Enterprise Applications for SMBs', Nucleus Research
http://www.teleworkresearchnetwork.com, 'Information Week Enterprise Applications Survey'

1.Vereenvoudig bedrijfsprocessen

Als u een omslagpunt hebt bereikt waarbij de tools en systemen die uw 
bedrijfsgroei ondersteunen, u nu belemmeren om flexibel en inzichtelijk te werk 
te gaan. Houd uw bedrijf aan de gang en zorg dat dit blijft groeien dankzij een 
bedrijfsoplossing van Microsoft.

Integratie van processen

Problemen bij orderverwerking oplossen

Verouderde hardware en software

Dubbele gegevens/fouten oplossen

Te grote voorraden voorkomen

Waarom bedrijven een ERP-systeem nemen
                  54%
                       50%
              50%
                          38%
      35%

3. Richt u op wat het belangrijkst is

Wanneer gebruikers wijzigingen in 
journaalposten kunnen doorvoeren 
of bestellingen goedkeuren zonder 
de juiste workflows en audittrails, 
loopt uw bedrijf een risico. Krijg 
meer controle en verminder de 
kans op fraude. 

van alle fraudegevallen 
vindt plaats op een van 
de zes volgende 
afdelingen:
● accounting
● operations
● verkoop
● hoger management
● klantenservice
● inkoop

77%

4.  Zet interne controlesystemen op

5.

7.Risico wegnemen
Ga aan de slag zonder dat uw bedrijf of cashflow wordt onderbroken. Een 
bedrijfsoplossing van Microsoft is snel geïmplementeerd, is gebruiksvriendelijk en 
heeft de mogelijkheid om uw groei-ambitie te ondersteunen.

De traditionele werkplek is niet zo traditioneel meer en het bedrijf stopt 
niet omdat u onderweg bent of vanaf huis werkt. Maak, deel en werk 
samen vanaf vrijwel elke locatie en geef uw medewerkers informatie 
binnen handbereik met één gebruikerservaring op al uw systemen. 

 Bespaar kosten 

Wordt u belemmerd door een maximumgrootte 
van de database en een maximum aantal 
transacties en gebruikers? Schrijf bedrijfsgroei niet 
af omdat uw boekhoudsoftware deze niet kan 
bijhouden. Neem beperkingen weg, bepaal en 
ondersteun nieuwe opdrachten en wees 

6.Plan vooruit

67% van werkgevers meldt 
hogere productiviteit 
van telewerkers

Top business priorities
                   24%
    16%
          14%
  14%

Ontwikkel/lever innovatieve producten 
en services
Verbeter kwaliteit van 
producten en services
Pas u aan snel veranderende 
bedrijfsomstandigheden aan
Vergroot de tevredenheid 
van klanten

Wanneer de eenvoudigste processen, zoals 
facturering en sluiting aan het einde van de 
maand, uren of zelfs dagen kunnen duren, 
moet u routinematige taken automatiseren, 
uw toeleveringsketen stroomlijnen en tijd 
vrijmaken voor belangrijkere zaken.

Beperk uw blik niet tot eerdere prestaties. 
Geef de toekomst vorm wanneer u uw 
bedrijfsgegevens omzet in informatie 
waarmee uw mensen en uw bedrijf 
flexibeler worden, sneller reageren en zich 
op uw klanten richten.

Verminder kosten en complexiteit bij het beheer van uw 
bedrijf wanneer de systemen waarmee u uw bedrijf beheert, 
en de tools waarmee uw medewerkers hun agenda, e-mail 
en gegevens beheren, allemaal samenwerken en afkomstig 
zijn van dezelfde vertrouwde leverancier.

Bezoek http://www.microsoft.com/nl-nl/dynamics/erp.aspx 
voor meer informatie over onze oplossingen voor het 
midden- en kleinbedrijf.

voorbereid op de toekomst. Een 
bedrijfsoplossing van Microsoft 
groeit mee wanneer uw behoeften 
veranderen. Begin met wat u nu 
nodig hebt en laat dit meegroeien 
met de veranderende behoeften 
van uw bedrijf: in de cloud of op 
servers. De keuze is aan u.

7 strategische manieren
om uw bedrijf uit te breiden 
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