
 

 

CGI ERBJUDER 

• Specialanpassade bransch-

implementationer av Microsoft Business 

Central 

• Långsiktig förvaltning och helpdesk 

• Lokala konsulter och global 

leveranskapacitet 

• Löser många behov med egenutvecklade 

eller färdiga partnerlösningar 

helintegrerade med Business Central 
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De företag som investerar i att skapa digitalt sömlösa processer på 
en affärsplattform som Microsoft Business Central får en helt annan 
möjlighet att växa och fortfarande behålla kontrollen. Snabbare 
strategiska affärsbeslut kan tas då data från hela organisationen 
samlas i realtid. Samtidigt är Business Central byggt för att kunna 
anpassas och kunna fortsätta vara en samlande plattform även då 
era affärsmodeller och produkttyper förändras. 

CGI har allt för att lyckas med Business Central 

För att få mest ut av en affärsplattform, räcker det inte med bara 

produkten. Det behövs en partner som ni kan ha med på er resa, en 

partner som har möjlighet att leverera en stor bredd av tjänster  

• Vi är en helhetsleverantör som erbjuder kompetens på hela 

Dynamics 365 plattformen samt en rad kringtjänster 

• Vi kan erbjuda både lokal och global leverans, eller en mix av 

båda, allt efter behov 

• Vi erbjuder produktexpertis tillsammans med specialiserad 

branschexpertis för att fånga de unika behov som finns 

• Vi har en rad strategiska partners som kan addera funktionalitet 

och kompetens vid behov  

Varför CGI med Dynamics Business Central 

Som Sveriges största IT-tjänsteföretag erbjuder CGI gedigen 

kompetens kring Dynamics 365 Business Central men även 

omfattande branschkunskap och specialkonfigurering för att ni 

snabbare ska kunna dra nytta av systemet. Vi strävar alltid efter att 

skapa ett långvarigt partnerskap och kan tack vare vår bredd stötta 

våra kunder i förändringsresan, i allt ifrån rådgivning och 

implementationstjänster till helpdesk och aktiv förvaltning. 

 

Microsoft Dynamics 365  

Business Central  
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About CGI 

Founded in 1976, CGI is among the 
largest IT and business consulting 
services firms in the world. 
 
We are insights-driven and outcomes-
based to help accelerate returns on your 
investments. Across 21 industry sectors 
in 400 locations worldwide, our 78,000 
professionals provide comprehensive, 
scalable and sustainable IT and 
business consulting services that are 
informed globally and delivered locally. 

For more information  

Visit cgi.com 

Email us at info@cgi.com 

Utökad funktionalitet utan dyra anpassningar 

Genom våra många Business Central projekt hos kunder inom olika 

branscher har CGI sedan många år framgångsrika partnerskap med 

ett antal leverantörer av tilläggstjänster inom Dynamics 365 Business 

Central. Syftet är att erbjuda en robust- och framtidssäkrad 

helhetslösning. Dessa olika partnerprodukter har specialiserade 

funktioner för vissa processer där standard Business Central saknar 

funktionsdjup eller specifik lokalisering. Därmed undviks kostsamma 

kundunika anpassningar och ni får en standardiserad och 

underhållen lösning. 

 

• Retail & POS 

 

• Faktura och dokument  

bearbetning  

 

• Handdatorlösning för lager 

 

Transportadministration 

 

• Tidsregistrering 

 

 

• BI och rapporter 
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