INTELLIGENS
VÁLLALATMENEDZSMENT
DYNAMICS 365 ALAPOKON
Minden egy helyen - felhőalapú megoldáscsomag,
amely az Ön üzleti igényeihez igazodik

Transzparencia, azaz átláthatóság. Nélkülözhetetlen üzleti érték a közép- és nagyvállalatok

számára ahhoz, hogy azok vezetői mindig pontosan tudják, mi történik a mindennapok
során – erre a koronavírus-járvány is rávilágított. Ezt a célt szolgálja a Microsoft Business

Applications, röviden a BizApps, az olyan intelligens megoldások összessége, amelyek
tökéletesen kiegészítik egymást, valamint átfogó képet adnak a vállalat tevékenységéről.
Ide tartoznak a Dynamics 365 – adatok és mesterséges intelligencia által – összekapcsolt
termékei, amelyeket a Power Platform támogat.

A Dynamics 365 működése összetett, hisz a felhőben egyesíti a vállalatirányítási információs rendszer (ERP), az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) és
az Office 365 üzleti hatékonyságot növelő szolgáltatás képességeit. Teljes körű menedzsmentet
biztosít, ezáltal az első naptól kezdve képes kezelhetőbbé tenni többek között a rendelés, az eladás,
valamint a számlázás folyamatát.
A Microsoft üzleti megoldásai közül bemutatjuk az
ügyfélkapcsolatokért felelős Customer Engage-

ment, a low-code/no-code megoldásokat kínáló
Power Platform, valamint a modern, felhőalapú
vállalatirányítási rendszer minden előnyét magában
foglaló Business Central előnyeit, majd az ezek által
alkotott platformot, amely segítségével minden
adott egy közepes vagy nagyméretű vállalat digitális átállásához, illetve eredményes működéséhez.
A Microsoft összehangolt szolgáltatásaival a vállalat
szinte azonnal képes lesz optimalizálni működését,
ezáltal növelni hatékonyságát. Azaz megtenni a jövőbe
lépéshez elengedhetetlen lépést.

Customer Engagement
– az ügyfélkapcsolatok kezelésének garanciája
A Customer Engagement egy rugalmasan testre szabható, felhőalapú ügyfélkapcsolat-kezelési megoldás,
amely a társadalmi meglátások, az üzleti intelligencia és a kampánymenedzsment révén elősegíti az értékesítés termelékenységét, növeli a marketingtevékenység értékét. Célja a fogyasztó és a vállalat közti hatékony
interakció megvalósítása – online és offline egyaránt.
A CE biztonságosan, központi tárhelyen összesíti az ügyfelekhez és potenciális vásárlókhoz köthető adatokat, ezzel támogatja az együttműködések monitorozását, a mindkét fél számára sikeres partneri viszonyt.
Korszerűsíti és maximalizálja az értékesítési folyamatot, hozzájárul a célzott marketingkampányok létrehozásához, egyetlen adatbázisban központosítja a cég és az ügyfelek közötti interakciókat. Átlátható, értelmezhető, valós idejű információkat nyújt az erősségekről, illetve gyengeségekről, ezzel megvalósítja, amire minden
cégvezetés vágyik: az adatvezérelt döntéshozatalt.

Power Platform
– a digitális átmenet sarokköve
A Power Platform termékcsalád kifejezetten üzleti felhasználóknak szól. Adatelemzéssel, virtuális ügynökök
létrehozásával és hatékony megoldásépítéssel leegyszerűsíti az üzleti folyamatokat, valamint egyszerű
kezelhetőséget biztosít a Power Fx alacsony kódigényű, konzisztens logikát használó programozási nyelv,
illetve a low-code/no-code megoldások által. Kiváltja az automatizálható munkákat, ezzel minimálisra csökkenti a hibalehetőségek számát. Ez fontos, hisz az elmúlt bő egy év bebizonyította, hogy csakis az erős
digitális alapokkal rendelkező vállalkozások képesek átlépni a határaikat.
A digitális átmenetben a PP négy része vesz részt: Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Virtual
Agents. Az üzleti elemzésre szolgáló Power BI több száz adatforráshoz képes kapcsolódni: feldolgozza az
elérhető információkat, majd átlátható formában megjeleníti ezeket. A Power Apps segítségével bárki képes
lehet néhány óra alatt létrehozni egyszerűbb, okostelefonon és tableten használható, interaktív, modern
applikációkat, amelyek javítják az üzleti eredményeket. A Power Automate egy kódot nem használó megközelítéssel segít a folyamatautomatizálás egyszerűbbé tételében, több száz alkalmazást és szolgáltatást
kapcsol össze. A Power Virtual Agents pedig virtuális munkatársként chatrobotok létrehozásával magasabb
szintre emelheti a kapcsolattartást a munkatársak és az ügyfelek között.

Business Central
– a hatékony vállalatirányítási rendszer
A felhőalapú vállalatirányítási információs rendszer ugyancsak azonnali eredményeket ér el a vállalat korszerűsítésében – all-in-one megoldás az átláthatóbb működésért. Az ERP előnyei között szerepel a rugalmasság,
a mobilitás, a testreszabhatóság és a bővíthetőség, ezáltal olyan üzleti szegmensekben is eredményesen
használható, ahol a körülmények hetente változhatnak. A Business Central az alkalmazkodóképessége által
képes a műveletek összekapcsolására, az átfogó vállalatkezelésre, miközben a folytonos, stabil üzletmenetet
a felhőben biztosítja.
A BC hatékonyan kapcsolja össze az értékesítési, szolgáltatási, pénzügyi és üzemeltetési csapatokat, amelyek így jobb döntéseket hozhatnak, látványosabb eredményeket érhetnek el. A piaci igények kiszolgálására
rendszeres fejlesztésekkel és automatikus, felhasználóbarát frissítésekkel reagál a rendszer, amely ráadásul
folyamatos rendelkezésre állást biztosít, így valós időben, bárhol és bármikor elérhető. Kiemelkedő előny,
hogy a BC alkalmazza a mesterséges intelligenciát, segítségével értékes előrejelzésekre képes, így leegyszerűsíti az információs zaj kezelését. Mivel az ERP kompatibilis a cég összes termékével, a bevezetése szinte
azonnali megtérüléssel jár.

EGYMÁSRA HANGOLVA
A vállalat működését segítő üzleti megoldásokat
egyesével is vizsgálhatjuk, de 2021-ben már kizárólag integrált rendszerben érdemes gondolkodni, ha a
cégvezető szeretné kihozni a maximumot a kapacitásból. A programok összehangolása, egymáshoz
illesztése a legtöbb esetben megoldható, ám gördülékenyebb a folyamat, ha ezek eleve úgy lettek megalkotva, hogy segítsék egymást. A Microsoft Dynamics 365 Business Applications üzleti alkalmazásai

éppen ilyenek. A Customer Engagement, a Power
Platform és a Business Central képes szinte azonnal
bevezetni és működtetni egy egységes vállalatszervezési szemléletet, amely könnyen fenntartható,
eközben eredményesen támogatja a többi szervezeti
egység működését. Mert a vállalatnak egyszerű,
hatékony megoldásokra van szüksége a működés
észszerűsítése, illetve a növekedés érdekében.

HOGYAN ALKALMAZZUK?
A Customer Engagement, a Power Platform és a Business Central együttműködése lefedi egy közepes
vagy nagyméretű vállalkozás teljes működését, mindezt felhasználóbarát felületen szemléltetve a cég
vezetői és dolgozói számára. Néhány példán keresztül bemutatjuk ezt a gyakorlatban!
Az első feladata a Customer Engagement ügyfélkapcsolat-kezelésének van: a Dynamics 365 Sales képes
a legmagasabb szinten megvalósítani a partnerek
minősítését és kezelését, az üzleti lehetőségek
nyilvántartását és az ajánlatadást. Ekkor lép a képbe
a Power Platform, amely különböző részei megvalósítják az autentikált ügyfélelérést, majd a részletes
üzleti elemzést az elérhető adathalmazok alapján. Ezt
követően koordinálják az igénybejelentést, az esetek
nyomon követését, az automatizált folyamatok által
önállóan elvégzik a mellékletek, képek, teendők és
kommentek kezelését.
A Customer Engagement közben biztosítja az esetek
létrehozását, a szolgáltatási szint megállapodás
(SLA) kezelését, a supportokat, a munkakörök támogatását, az esetkezelést. A CE Field Service felügyeli
a szervizcikkeket, az esetekhez kapcsolódó megbízásokat, megrendeléseket, a feladatkezelést, az allokációt, azaz a szabad kapacitások használatba vételét,

a jelentések és riportok elkészítését. Itt kapcsolódik
be a Power Automate, amely képes az ismétlődő
tételek automatikus létrehozására, az értesítések
kiküldésére, míg a Power Virtual Agents chatrobotokkal teszi hatékonyabbá a kapcsolattartást.
A vállalatirányításért felelős Business Central ezt
követően intézi a pénzügyi tranzakciókat, a készletkezelést, az értékesítést, a beszerzést, a szervizelést.
A pénzügyi feladatokhoz tartozik többek között a főkönyvi
könyvelés, a tárgyi eszközök nyilvántartása, a házipénztár
és a többféle devizanem kezelése, a tényleges költség
szerinti értékelés, míg a készletgazdálkodás során a cikkek
felhasználását, az egyedi sorozatszámos nyilvántartást, a
raktárak felügyeletét látja el a rendszer. Az értékesítés során
a rendelések ellenőrzése, a jóváhagyási folyamat kontrollálása, a számlázás, a visszáru kezelése, valamint az egyedi
árazás tartozik a feladatok közé, a beszerzésnél pedig a BC
ellenőrzi a szállítói cikkszámokat, ellátja a rendeléskezelést,
figyeli a beérkezéseket, az alvállalkozói szolgáltatásokat,
a bejövő számlákat. Ugyancsak az ERP feladata az
e-számlázás, valamint a környezetvédelmi termékdíj.

HATÉKONYSÁG A GYAKORLATBAN

A Microsoft üzleti alkalmazásainak hatékonyságát
a felhőalapú szolgáltatás biztosítja, hiszen ezzel
bárhonnan, bármikor, bármilyen eszközön (Windows, Android, iOS) elérhetővé és használhatóvá
válnak. Ehhez ráadásul nem kell szervert és licenszet vásárolni, így a vállalat költségvetéséhez
mérten alacsony beruházási költséggel bevezethetőek. A CE, a PP és a BC esetében is kiemelkedő
biztonsági előírásokról beszélünk, ez a kibertámadások miatt fontos.

A hatékonyságot a gyors implementáció biztosítja,
amelyet követően az üzleti megoldások azonnal
elkezdik a működés támogatását, a hatékonyság
növelését. A rendszer folyamatosan fejlődik majd,
ennek technikai hátterét a rendszeres frissítések és
új funkciók biztosítják, amelyek automatikusan
érkeznek, így ez a teher is lekerül a vezetőkről, munkatársakról.

KIAKNÁZHATÓ ÜZLETI POTENCIÁL
Összefoglaltuk, milyen előnyöket tartogat a Customer Engagement, a Power Platform és a Business Central
együttes alkalmazása üzleti szempontból – mind a vállalat, mind az ügyfelek szemszögéből.

Digitalizáció

A CE, PP, BC hármas által alkotott platformmal
minden adott a vállalat digitális átállásához. Ez miért
fontos? Mert megállíthatatlanul efelé halad a világ,
beszéljünk bármilyen szektorról, üzleti szegmensről.
Digitális képességek nélkül lehetetlen alkalmazkodni a változásokhoz. Ezek, illetve az online jelenlét
már elvárás az ügyfelek részéről, erre az igényre a
koronavírus-járvány és az ahhoz köthető korlátozások csak ráerősítettek. Ha a vállalat ennek ellentmond, hátrányba kerül a konkurenciához képest.

Proaktivitás

A Microsoft integrált alkalmazásaival a reagálás
helyett a proaktivitás kerül előtérbe. A CE, PP, BC
hármas olyan platform, ahol a szervezet a központilag gyűjtött adatokat valós időben fel tudja használni, így nem utólag cselekszik, hanem előrelátóan
irányíthatja a folyamatokat. Új üzleti modellekkel,
termékekkel és szolgáltatásokkal növeli a vállalat
piaci lehetőségeit. A jövőbe látást, a változások
gyors lekövetését az üzleti folyamatok rugalmas

Munkavállalói elégedettség

A vállalat profitábilis működtetéséhez elégedett
munkatársakra van szükség, ennek eléréséhez
felhasználóbarát munkakörnyezet, fókuszált információk kellenek. A valós időben kezelhető BC,
a testre szabható CE és az alacsony kódigényű
programozási nyelvet használó PP segítségével ez
megteremthető. Ha egy megfelelő tudással felvértezett dolgozó magabiztosan nyúl az általa használt
programokhoz, képes lesz kiaknázni azok minden

Clienting

Ez a marketinges szakkifejezés a már meglévő
ügyfelek megtartásra és további vásárlásra ösztönzésére szolgál. A kötődés kialakítása csakis prémiumszolgáltatással lehetséges, amihez a teljes hátteret biztosítják a Dynamics 365 megoldásai. Külön ki
kell emelni a Customer Engagement lehetőségeit:
a precíz információkezelés, valamint a hatékony

A közös platformra tervezett alkalmazások lehetővé
teszik, hogy a hatékony működés jegyében kisebb
csomaggal kezdjük az optimalizálást, majd fokozatosan haladjunk a teljes digitalizáció felé. A gyors
átállás nem egyszerű: problémákhoz vezethet, ha
nem megfelelően végzi azt el a cég. Hogy ezek elkerülhetővé váljanak, érdemes bevált, egymásra épülő
megoldásokat alkalmazni, valamint szakmai partner
segítségét igénybe venni. Előbbiben a Microsoft,
utóbbiban a Qualysoft nyújt megbízható támogatást.

kiigazításának lehetőségével támogatják a Microsoft
megoldásai. A meglévő folyamatokat rugalmasan és
gyorsan lehet bővíteni, alkalmazkodva az üzlet és az
ügyfelek új igényeihez. A közös adatmodellbe gyűjtött információk elemzésével olyan egyénre szabott
megoldáshoz segítik a felhasználót, amely az adott
ügyfélcsoporthoz a leghatékonyabb folyamatot párosítja. Ezzel érhető el a legpontosabban testreszabott
szolgáltatás a legkisebb fenntartási költség mellett.

előnyét, ezáltal egyrészt a saját munkáját könnyíti
meg, másrészt a cég eredményességét növeli.
A Microsoft segítségével a már jól ismert eszközök
az adatok elemzésével útmutatást adnak a következő legjobb lépéshez, így könnyítik meg a munkatársak feladatát. Mindehhez ugyanaz a felület társul,
akár asztali számítógépen, akár okostelefonon, akár
tableten használják azt.

kiszolgálás által erősíthető az ügyfelek kötődése.
Fontos a Power BI szerepe, hiszen az előre megtervezett folyamatok növelik az ügyfélélményt,
emellett ismerős környezetet, biztonságérzetet
keltenek a felhasználóban. A végeredmény céges
szinten egy 360 fokos ügyfélkép, a felhasználó
szempontjából pedig a teljes elégedettség.

ÖSSZEHANGOLT MEGOLDÁST KÍNÁLUNK

A Qualysoft csoportnál gyártótól független IT tanácsadó és szolgáltató vállalatként, Microsoft Gold státuszú partnerként, minősített Dynamics 365
tanácsadók és fejlesztők segítségével az ügyfeleket modern, hatékony, innovatív megoldásokkal szolgáljuk ki. Ide tartozik a kombinált szolgáltatások
létrehozása, azaz az olyan összetett üzleti megoldások összehangolása,
mint a Customer Engagement, a Power Platform és Business Central.
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