Onboarding til Dynamics 365 Sales
- Kom godt og sikkert i gang med dit nye CRM-system fra Microsoft
Vil du i gang med en standardløsning fra Dynamics 365 Sales, og har du brug for hjælp til at starte op og til at
bruge programmet? Vil du samtidigt gerne have det til en fast pris, så du kender dine udgifter?
Med ERPgruppens Onboardingplan til Dynamics 365 Sales får du en komplet løsning til implementering af dit nye
CRM-system.

Hvad er dit behov for hjælp?
Du kan få den hjælp, du har behov for, til at få dit Dynamics 365 Sales program sat rigtigt op fra start, og komme
trygt og godt i gang ved hjælp af undervisning og opstartshjælp.
Onboardingplanen er bygget op omkring ERPgruppens standardkoncept til Sales.

GODT FRA START

GODT I GANG

Til dig, der har et begrænset behov for
hjælp til løsningen men gerne vil have
hjælp til at komme godt fra start.

Til dig, der vægter et godt fundament,
for at sikre, at I kommer godt i gang. God
opstart og træning giver værdi.

Dine fordele med en Onboardingplan
Du kender dine udgifter inden start
Du ved, hvad du får med i aftalen
Du kender tidsplanen for igangsætning
Du sikrer at komme hurtigt i gang med at bruge det
En god og tryg start med et system, der kan vokse med dit behov i fremtiden
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Hvilken Onboardingplan til Dynamics 365 Sales passer til dit behov?
GODT FRA START

GODT I GANG

Kr. 14.990

Kr. 24.990
Afklaring

1 time til afklaring af løsning og levering

2 timer til afklaring af løsning og levering
Opsætning og klargøring

Indlæsning af standardopsætning og klargøring af Sales

Indlæsning af standardopsætning og klargøring af Sales

Integration til Sharepoint og Outlook

Integration til Sharepoint og Outlook

-

½ dag til tilpasning af opsætning i Sales
Opsætning og oprettelse af varer og tilbudsgivning
Kursus, opstartstræning og support

1 modulkursus

2 modulkurser

½ dag opstartshjælp m. konsulent (v. driftsstart)

½ dag opstartshjælp m. konsulent (v. driftsstart)

Personlig support

Personlig support
Fremdrift og levering

Løbende opfølgning på tidsplan

Løbende opfølgning på tidsplan

Sign off

Sign off
TILKØB PÅ TVÆRS

Hele og halve konsulentdage

Modulkurser

Migrering af data

Dynamics 365 Business Central

Power BI, Power Apps, Power Automate

ERPgruppen apps

Specialtilpasning

3. partsløsninger

Bemærkninger: A) Yderligere ønsker og behov kan tilkøbes til hver plan B) Køb af Onboardingplan forudsætter nødvendige licenser
og serviceabonnementer. Priser hertil er ikke inkluderet.

Vil du vide mere?
Ønsker du at høre mere, kan du kontakte ERPgruppen på mail@erpgruppen.dk eller tlf. 78 79 40 40.

