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Tænk hvis det var nemt og ligetil at administrere 
produkter i virksomhedens produktions- og 
forretningssystemer. Hvis opgaven med at tilføje 
og håndtere varianter kunne klares på timer - ikke 
måneder. Hvis man kunne konfigurere produkter og 
indtaste produktmasterdata én gang for alle, så de blev 
gemt centralt og altid var tilgængelige i alle systemer på 
tværs af afdelinger og datterselskaber.

Den virkelighed er her nu. Med Easy Creator 365 hæver 
CGI niveauet for nem og effektiv produktkonfiguration i 
Microsoft Dynamics 365.

Kontante fordele for 
forretningen
Easy Creator 365 giver kontante fordele for enhver 
virksomhed, som producerer og/eller sælger variant- og 
kundetilpassede produkter og ydelser.

• Frigør ressourcer til udvikling af nye produkter

• Opnå kortere time-to-market

• Spar kostbar arbejdstid

• Minimer risikoen for fejl

• Giv sælgerne de bedste onlineværktøjer til at hjælpe 
kunderne med at finde og vælge de rigtige produkter

• Optimer produktionen og få øget fleksibilitet med 
lynhurtig omstilling uden tidskrævende, manuel 
opsætning af maskiner

Bygget til brugere.  
Ikke it-specialister
En af de faktorer, som gør Easy Creator 365 helt unik i 
forhold til andre produktkonfiguratorer på markedet, er 
den ekstremt høje brugervenlighed. Easy Creator 365 
er nemlig udviklet til de brugere, som arbejder med 
produkterne i dagligdagen.

Den nemme og intuitive brugerflade gør, at Easy 
Creator 365 ikke kræver kendskab til programmering. 
Kort sagt: Med Easy Creator 365 er produktfolkene 
ikke afhængige af it-afdelingen.

Velkommen til en ny standard for nem og hurtig 
produktkonfiguration i Microsoft Dynamics 365. 
Bygget til brugere, ikke it-specialister.

Browser

Klik ”Afslut” og din konfiguration 
er klar til brug.

Data

Samtlige data er klar og 
forberedt til produktionen.

Manufacturing

Optimal udnyttelse af 
produktionskapaciteten.
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Forenkler og 
effektivisere
Easy Creator 365 er objektorienteret og danner 
automatisk alle data til produktkonfiguration og 
produktmasterdata. Det forenkler og effektiviserer 
arbejdet med at oprette produkter og varianter, 
styklister, ruter, priser, leveringstider og meget mere.

• Brugeren skal blot indtaste data én gang i Easy 
Creator 365. Herefter er alle data automatisk 
tilgængelige overalt og kan genbruges på tværs af 
produktfamilier, markeder, datterselskaber m.m

• Dataintegriteten bliver kontrolleret automatisk, og alle 
data lagres centralt i Dynamics-databasen, hvor de 
bliver vedligeholdt og opdateret. Det gælder også 
styklister og ruter

• Med Easy Creator 365 er det slut med bruge kostbare 
timer på at genindtaste produktdata, kopiere dem til 
andre systemer og sætte produktionsmaskiner op 
manuelt hver gang der skal produceres en ny række 
produkter

• Easy Creator 365 kan skyde produktionsdata direkte 
ind i CNC-maskiner og gemme alle konfigurationer til 
senere brug. Det giver en markant besparelse i tid og 
øger fleksibiliteten i produktionsapparatet

En løsning - to moduler
Easy Creator 365 er en samlet løsning, som består af to 
moduler:

Produktkonfiguration

Markedets mest komplette og brugervenlige løsning til 
at konfigurere produkter og varianter - inkl. automatisk 
generering af styklister, ruter og meget mere. 

Styring af produktmasterdata

• Central lagring af produktmasterdata med automatisk 
tjek af dataintegritet, vedligeholdelse og opdatering af 
styklister, ruter m.m.

• Central administration og automatisk opdatering af 
samhandelsaftaler med salgs- og indkøbspriser samt 
kostpriser

• Versionering af valuta, måleenheder, sprog og 
dokumentation som fx certifikater

Det bedste er blevet 
endnu bedre
Easy Creator 365 er den nyeste version af CGI’s 
egenudviklede app til produktkonfiguration og styring af 
produktmasterdata i Microsoft Dynamics 365.

CGI har hjulpet adskillige virksomheder med at 
strømline deres produktkonfiguration med Easy 
Creator, og app’en er den eneste løsning, som er 
udviklet direkte til brugere med produktkendskab i 
stedet for programmeringskompetencer.

Easy Creator 365 er resultatet af alle de erfaringer, CGI 
har høstet sammen med vores kunder gennem årene 
og gennem flere udgaver af app’en.

Med Easy Creator 365 har vi taget det bedste og gjort 
det endnu bedre.

Sådan kommer du 
i gang
Kontakt os nu og lad os vise dig alle fordelene 
med Easy Creator 365. Sammen lægger vi en 
plan for, hvordan vi nemt og hurtigt kan levere 
markedets bedste produkt-konfigurator i en 
løsning, som er skræddersyet til dit Dynamics-
miljø og din virksomheds processer.
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CGI og Dynamics 365:  
et stærkt match
Hos 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. Det sker uanset om det er en lokal, regional 
eller global implementering. Vi har omkring 900 CGI-kolleger med 
speciale i Microsoft Dynamics. Det gør os til en af verdens største 
og absolut førende Microsoft Dynamics-partnere.

CGI udvikler også egne add-ons, som hjælper vores kunder 
med at få endnu mere forretningsværdi med deres Dynamics-
installation. Vores Easy Creator 365-app til produktkonfiguration 
og master data management-app’en Consistent Data Distribution 
er markedets førende.

Du kan i øvrigt tilgå konfiguratoren fra både CE og FO, ligesom vi 
har værktøjerne til at integrere til både webportaler og webshops. 

Om os
CGI er grundlagt i 1976 og en af verdens 
største leverandører af konsulentydelser og 
services inden for it og forretningsrådgivning. 
Vi leverer indsigt og skalerbare, bæredygtige 
løsninger, der skaber resultater. 

I CGI går global styrke og kompetencer hånd i 
hånd med lokalt kendskab og nærhed til vores 
kunder via 400 kontorer over hele verden.
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