
CGI OG DYNAMICS 365: 
ET STÆRKT MATCH 
 
I CGI er vi specialister i Microsoft Dynamics. 
 

Vi har gennemført Dynamics 365-projekter 
for tilfredse kunder over hele verden, og vi 
er kendt for at levere kvalitet - til tiden og til 
den aftalte pris 
 

Vores solide erfaring og dybe Dynamics-
ekspertise sikrer, at dit projekt bliver leveret 
sikkert og effektivt med fuld transparens 
gennem hele forløbet. 

 

 

  Ægte 
forretningsværdi 
opstår først, når 
processer, 
mennesker og 
teknologi spiller 
perfekt sammen. Det 
gør de, når du vælger 
CGI 
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Er du Cloud Business 
Ready? 
 

ind ud af det hurtigt - til en attraktiv, fast pris. CGI's 
unikke model giver dig de svar, du har brug for. 
Inklusive live demo med nogle af din virksomheds 
processer og data 

 

Fremtidens forretningsapplikationer er flyttet i skyen, og Microsoft 
Dynamics 365 er en moderne, fremtidssikker ERP-platform. 

Men for nogle virksomheder kan det virke uoverskueligt blot at tænke 
på at opgradere fra en tidligere version af Dynamics AX til Dynamics 
365. 

• Hvor meget fra det nuværende system kan overføres?  

• Hvor meget skal sættes op på ny?  

• Hvad med integrationerne til vores andre, forretningskritiske 
systemer?  

• Hvor lang tid tager implementeringen?  

• Hvad koster det? 

Spørgsmålene kan være mange. Heldigvis er der kort vej til svarene. 
CGI har nemlig udviklet en unik model, som viser dig vejen til en 
fremtidssikker ERP-platform. 
 

CGI's Cloud Business Ready-program giver dig overblik, indsigt og det 
altafgørende beslutningsgrundlag. Hurtigt og til en fast pris på kun 
50.000 kroner excl. moms. 
 
SÅDAN GØR VI 
CGI's Cloud Business Ready-model tager først og fremmest fat i det 
vigtigste spørgsmål: Hvad sælger din virksomhed - og hvordan? 

Sammen afholder vi to workshops med fokus på de områder, der er 
blandt de vigtigste for de fleste virksomheder: 

I den ene workshop analyserer vi varer/styklister/ruter samt salg/projekt 
- i den anden kigger vi nærmere på øvrige processer (value stream-
analyse). 

Vi analyserer desuden eksisterende tilretninger og tillægsmoduler og 
klassificerer dem i forhold til en opgradering til Dynamics 365: Skal de 
opgraderes, eller er der standardfunktionalitet i Dynamics 365, som 
løser opgaven? 

Som noget helt unikt foretager vi desuden en automatisk opgradering 
(code upgrade) af relevante tilretninger og data. 
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FAKTA: DYNAMICS 365  
Dynamics 365 bliver dit sidste, store ERP-
projekt. 
 
Sig farvel til omfattende og 
omkostningstunge opgraderinger, og drag i 
stedet fordel af et cloud-baseret ERP-
system, som bliver opdateret flere gange om 
året. 

 

• Standardløsning i stedet for 
kundetilpassede processer 
 

• Gennemskuelig prissætning med faste, 
månedlige udgifter  
 

• Ingen investering i infrastruktur 
 

• Agilt og skalerbart miljø - kan tilpasses 
ændrede behov fra dag til dag 
 

• Enkel at vedligeholde 
 

• Stort økosystem af gennemprøvede og 
dokumenterede løsninger, fx 
 
o CGI Consistent Data Distribution 

- master data management 
o CGI Easy Creator 

- produktkonfiguration 
o ExFlow 

- godkendelsesflow til 
leverandørfakturaer 

o AMC Banking 
- integration til bank 

o Lasernet 
- input/output management 

o Lessor Payroll 
- lønsystem 
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Resultatet er en live demo, hvor udvalgte processer, data og 
funktionalitet vises i Dynamics 365. 
 
DET FÅR DU 

• En overskuelig præsentation af din virksomheds nuværende 
situation og vurdering af, hvor 'Cloud Business Ready' 
virksomheden er 

• Afklaring af, om platformen er det rigtige valg for din virksomhed 
med gennemgang af strategiske og taktiske gevinster ved at 
opgradere 

• Live demo med egne data: Se hvordan nogle af dine processer 
vil fungere i Dynamics 365  

• Solidt fundament og scope for dit opgraderingsprojekt 
• Uforpligtende estimat med budget og forslag til tidsplan 

DINE FORDELE 

• Eliminer usikkerheden og få klare svar på dine spørgsmål 
• Fast pris uden overraskelser: 50.000 kroner excl. moms 
• Overblik over omfang og omkostninger = det rette 

beslutningsgrundlag 
 

Vi tilbyder også tilkøb af en ekstra workshop, hvor vi gennemgår 
integrationer og business intelligence-værktøjer. 
Fokus her er at afdække, om eksisterende integrationer og værktøjer 
kan videreføres i Dynamics 365, eller om de skal/bør skiftes ud med 
andre løsninger. 

Desuden viser vi eksempler på, hvordan vi i CGI har løst forskellige 
integrationsopgaver for andre kunder, fx til WMS, PIM og MES. 

 
ER DU CLOUD BUSINESS READY? 
Kontakt os og hør mere 

Uffe Pallesen 

uffe.pallesen@cgi.com 

52 18 53 35 

 

René Mikkelsen 

rene.mikkelsen@cgi.com 

29 48 08 30 

 
 

 

 

 

Jesper Lillelund 

jesper.lillelund@cgi.com 

23 23 41 43 

 

Michael Sleiman 

michael.sleiman@cgi.com 

25 18 83 79 


