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Virksomhedsejerens 

vejledning til udskiftning af 

regnskabssoftware 
At udskifte din regnskabssoftware er nemmere og billigere, end du måske tror. 

Brug denne vejledning til at få mere at vide om fordelene ved en moderne 

teknologiplatform, få en bedre forståelse af fordelene ved en skybaseret løsning 

og viden om, hvilke spørgsmål du bør stille, når du overvejer dine muligheder. 



Hold trit med de skiftende kunde- og forretningskrav 

Dine kunders behov og forventninger har ændret sig, men dine regnskabs- og 

forretningsstyringssystemer kan ikke følge med de voksende krav. Du har brug for en moderne 

teknologiplatform, der forbinder din forretning og dine medarbejdere som aldrig før. En 

omfattende forretningsadministrationsløsning til virksomheder, der kan: 

- samle dine systemer og processer automatisk, så dine medarbejdere ikke skal gøre det 

- give dig et komplet billede fra alle dele af din virksomhed, med rapporter, når og hvor 

du har brug for dem 

- komme hurtigt op og køre, så ændringerne ikke kommer til at stå i vejen for dine daglige 

aktiviteter. 

Med applikationer i skyen, som kan tilpasses. Du kan skabe effektivitet på tværs af dine 

forretningsprocesser, 

hjælpe dine medarbejdere med at tage informerede beslutninger og være klar til vækst. 
 

Over 90 procent af forbrugerne sagde, at de ville 
overveje at flytte deres forretning et andet sted hen i 
stedet for at arbejde med en virksomhed, der bruger 
forældet teknologi. 

 

 

Informationssiloer, separate systemer og manuelle processer forhindrer dig i at levere den 

oplevelse, dine kunder forventer, og kan i sidste instans bringe din virksomhed i fare. Men hvilken 

type løsning er den rigtige for din virksomheds behov i dag og for dine mål for fremtidig vækst? 

Hvordan kan du bedst forberede dig på forandringer, og hvordan kan du vide, om du er klar til          

at flytte dine systemer til skyen? Denne vejledning hjælper dig med at evaluere den nuværende 

tilstand for dine regnskabs- og virksomhedsadministrationssystemer og -processer og skitserer 

overvejelser, som du bør tage i betragtning, når du undersøger nye løsninger. 

 
* Kilde: Undersøgelse af 1.405 forbrugere bestilt af Microsoft, 2013. 
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Tegn på, at din grundlæggende 
regnskabssoftware eller dine gamle 
systemer bringer din virksomhed i fare 

Når din virksomhed vokser i størrelse og kompleksitet, og dine kunder forventer bedre og 

hurtigere service, vil de værktøjer, som engang var en hjælp for dig, måske stå i vejen for dig 

nu. For virksomheder i vækst kan det virke som en skræmmende opgave at beslutte at give din 

 
 

 
Derfor har virksomheder i 

vækst brug for at indføre nye 

virksomhedsadministrationsløsninger: 

regnskabssoftware eller dine virksomhedsadministrationssystemer et eftersyn. 

Men hvad er den reelle omkostning ved at forsøge at vedligeholde et system, der ikke længere 

kan følge med kravene? Uanset, om resultatet er mistet salg, kundeutilfredshed eller risiko for 

manglende overholdelse af regler, kan det være en dyr beslutning af lade være med at opdatere 

din teknologi. 

 
Hvis du ser et af disse faretegn, er det tid til at gennemføre en ændring: 

• Vi spilder for meget tid på at skulle bruge flere systemer, der ikke kan tale med hinanden 

• Manuelle processer giver risiko for fejl og kan ikke følge med en voksende efterspørgsel, 

selvom der kommer flere medarbejdere til 

• Det er for kompliceret at oprette og konfigurere rapporter, og ofte giver det os ikke de 

informationer, vi har brug for 

• Ufuldstændige eller forkerte informationer skaber kundeutilfredshed og medfører mistet 

salg 

• Stadig strengere krav til regeloverholdelse og sikkerhed holder dig vågen om natten 

 

 

 

50 % 

 

 

50 % 

 

 

 

 

Procesintegration 

 
 
 

Løsning af 

ordrebehandlingsproblemer 

 

Udskiftning af forældet 

 
• Produktiviteten er lavere, end den kunne være, fordi der spildes værdifuld tid på at skifte 

frem og tilbage mellem flere applikationer og separate systemer. 

Kilde: Nucleus Research: Microsoft Dynamics 

Enterprise Applications for SMBs 

 

 

 

 

 

 

 hardware og software 

 

38 % 

 
Løsning af problemer med 

dataduplikering/-fejl 

 

34 % 

 
Reduktion af overskydende lager 

 

54 % 



Tegnene er klare nok – men hvad gør man nu? 
 

Der har aldrig været et bedre tidspunkt for virksomheder til at opdatere deres systemer. 

Skyen har åbnet nye muligheder for, at virksomheder af alle størrelser på en billig måde 

kan udvide deres kapaciteter, skabe større effektivitet og mobilitet og være forberedt på 

konstant foranderlige forretningsbetingelser. 

Mange teknologileverandører konkurrerer om at få dig som kunde, og det kan være svært 

at se forskellene løsningerne imellem og vælge den, der passer bedst til din virksomhed. 

Egenskaberne for en moderne teknologiplatform som f.eks. Microsoft Dynamics 365 

Business Central omfatter: 

 
Omfattende integration Implementer én løsning til administration af økonomi, 

salg, service og drift med mulighed for at tilknytte applikationer som f.eks. løn, 

bankapps, CRM-systemer eller tilpassede API'er 

Forbinder hele din virksomhed Samler automatisk dine systemer og processer, så 

dine medarbejdere ikke skal gøre det. 

Automatiserer forretningsprocesser, og gør dem sikre Øg produktiviteten, og udret 

mere med arbejdsgange, revisionsspor og sikkerhed på enterpriseniveau, 

som er nemme at oprette – alt sammen funktioner, som grundlæggende 

regnskabssoftware ikke kan tilbyde. 

Få et komplet overblik over din virksomhed Centraliser dine data fra regnskab, salg, indkøb, 

lager og kundeinteraktioner, så du får et præcist og komplet overblik over din virksomhed. Alle 

data holdes opdaterede, så du kan se tendenser, forhindre problemer og levere fremragende 

kundeoplevelser. 

En anerkendt teknologileverandør Skaber sikkerhed i sin egenskab af en anerkendt, 

førende teknologileverandør for virksomheder i alle størrelser over hele verden. 

Muliggør mobilitet Giver en mobil arbejdsstyrke handlekraft ved at levere den samme 

oplevelse på tværs af enheder, uanset hvor de er. 

Hurtigt fra starten Leverer en løsning, der er nem at lære, og som medarbejderne med 

det samme og intuitivt ved, hvordan skal bruges. 

 
 
 

Du er opmærksom på tegnene – nu er tiden inde til at undersøge dine muligheder 

Ud over evaluering af de tekniske muligheder har du her et par spørgsmål, du kan stille, når du mødes med potentielle 

løsningsleverandører. 

» Hvor nem er løsningen at lære og at bruge? 

» Hvordan vil den integrere med vores eksisterende systemer og applikationer? 

» Hvis vi implementerer i skyen, hvordan bevarer vi så kontrollen over vores data? 

» Hvad kommer jeg til at betale, når den oprindelige kontrakt udløber? 

» Hvor nemt kan jeg tilføje eller fjerne brugere, og hvordan afspejles det i mine priser? 

» Hvor ofte leverer I produktopdateringer, og har vi kontrol over, hvornår opdateringerne implementeres? 

» Hvordan er jeres erfaringer med service efter salget? 

» Hvem har I lokalt, som kan hjælpe os med implementering og løbende support, når der er behov for det? 
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Omkostningerne og fordelene ved at have forretningsapplikationer i skyen 
 

Virksomheder af alle størrelser flytter til skyen for at modernisere 

deres teknologiplatform, opnå en samlet systemeffektivitet og gøre 

deres teams i stand til at opretholde forbindelsen til data, når de har 

brug for det, så de kan leve op til kundernes krav praktisk talt alle 

steder fra. Her er de vigtigste forretningsfordele, som får virksom-

heder til at flytte til skyen. 

 
Hvorfor bør virksomheder flytte til skyen? 

 
 

af forbrugerne sagde, at de ville stoppe 

med at gøre forretninger med en virksomhed, der 

bruger forældet teknologi. 

Kilde: Undersøgelse bestilt af Microsoft 

 

 
af virksomhederne sagde, at deres medarbejdere 

udretter mere på den samme tid takket være 

skyen og mobile teknologier. 

Kilde: The Boston Consulting Group 

 

 
af virksomhederne sagde, at teknologi er afgørende 

for deres fremtid. 

Kilde: The Boston Consulting Group 
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90 % 

 

45 % 

 

47 % 



Afmystificering af skyen 

Virksomhedernes fordele ved at flytte til skyen er klare nok, men noget af den tekniske jargon, der er forbundet med cloud computing, kan være forvirrende. 

Her er et par af de begreber, som vil forbedre din forståelse af skyen og hjælpe dig med at forstå de forskellige muligheder for at implementere din løsning i 

skyen. 

 

Oversættelse af sky-jargon 

 

SaaS – software as a service Specifikke applikationer, der leveres via skyen, typisk for scenarier som f.eks. e-mail, kontorprogrammer, CRM, 

marketinganalyser og så videre. 

 
IaaS – infrastructure as a service IaaS gør virksomheder i stand til at flytte hele deres datacenter inklusive lager, servere og software til skyen, således at de outsourcer 

administration, sikkerhed og vedligeholdelse til skyudbyderen. 

 
PaaS – platform as a service PaaS leverer et komplet operativsystemmiljø i skyen, hvor kunderne kan udvikle og implementere software, applikationer og tjenester. 

Fordelen er, at PaaS-systemer skalerer problemfrit og dermed leverer en ensartet servicekvalitet. 

 
Virtualisering Virtualisering skaber et abstraktionslag mellem hardware og software, hvilket gør det muligt at lade hele datacentre, som er fulde af servere og 

mikroprocessorer, fungere som en delt pulje af ressourcer. 

 
Public cloud Public cloud henviser til tjenester, der tilbydes til flere brugere (eller "lejere") i et enkelt datacenter. 

 
Private cloud Private cloud er et dedikeret datacenter- eller servermiljø, som leverer skytjenester til en enkelt kunde eller lejer. 

 
Hybrid cloud Hybrid cloud er et it-miljø på enterpriseniveau, som kombinerer private cloud-tjenester, public cloud-tjenester og 

databehandlingsressourcer hos kunden selv. 
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Derfor bør du vælge at bruge Microsoft Dynamics 365 til at drive din virksomhed 

Microsoft Dynamics 365 Business Central er en virksomhedsadministrationsløsning, som forbinder mennesker og processer som aldrig før. Fra dag ét gør Microsoft Dynamics 365 Business 

Central det nemmere og hurtigere for dig at håndtere økonomi, salg, service og drift. 

Forvandl dine mange separate systemer til ét system. Øg effektiviteten med automatiserede opgaver og arbejdsgange – alt sammen med velkendte Office-værktøjer som f.eks.  

Outlook, Word og Excel. Få et komplet overblik over din virksomhed, og træf bedre forretningsbeslutninger med indbygget intelligens, når og hvor du har brug for det. 

Når din virksomhed kører i skyen, er det nemt at ændre og tilpasse dit eget tempo uden hjælp fra it. Start hurtigt og nemt med det, du har brug for, og vær klar til vækst. 

Kun Microsoft leverer en forbundet teknologiplatform, der samler forretningsapplikationer og værktøjer til produktivitet, kommunikation og samarbejde. Microsofts virksomhedsløsninger 

leverer indsigt på tværs af dine enheder og hjælper dig samtidig med at: 

 

Forbind din virksomhed 

 

Saml dine systemer og processer 

Få samling på din virksomhed fra økonomi og drift til salg og marketing med en omfattende og moderne løsning. 

Applikationer, der nemt kan integreres, som f.eks. løn, bankapps eller tilpassede API'er. 

Få den samme ensartede og sikre oplevelse på stationære computere, bærbare computere, tabletter og telefoner. Få adgang til 

kundeoplysninger, opret salgsordrer, gennemgå og godkend tilbud og indkøbsordrer – uanset, hvor din forretning fører dig hen. 

 
Strømlin processen fra tilbud til betaling, alt sammen fra Office 365 

Gør tiden fra tilbud til betaling kortere, når du kan oprette kunder eller leverandører, oprette tilbud, behandle ordrer og 

sende fakturaer uden at forlade Outlook. Send dine fakturaer som PDF-vedhæftninger, der indeholder et PayPal-link, så 

betalingerne går hurtigere. 

Brug de velkendte Office 365-værktøjer til at arbejde sammen og mødes med kolleger og kunder. Opret forretnings-

dokumenter med et professionelt udseende ved hjælp af Microsoft-skabeloner, som kan tilpasses. Nem eksport og 

opdatering af data i Microsoft Excel. 
 

Automatiser dine processer, og gør dem sikre 

Øg produktiviteten, og udret mere med arbejdsgange, revisionsspor og sikkerhed på enterpriseniveau, som er nemme at 

oprette. 

Forbind arbejdsgange på tværs af salg og regnskab, så du automatisk kan følge pengestrømmene. Sikr indkøbs-,  

kreditgodkendelses- og leverandørbetalingsprocesser med foruddefinerede advarsler og godkendelsesarbejdsgange. 
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Træf smartere forretningsbeslutninger 

Få et komplet overblik 

Centraliser dine data fra økonomi, salg, service og drift, så du kan få et præcist overblik over din virksomhed. Alle data 

holdes opdateret, så du kan se tendenser, forhindre problemer og levere fremragende kundeoplevelser. 

Sælg smartere, og gør kundeoplevelsen bedre 

Konfigurerbare dashboards og flerdimensionelle rapporter hjælper dig med at analysere nøgletalsindikatorer (KPI'er), 

lager, salg og ordrestatus. Du kan nemt følge med i den løbende salgsperformance og bruge  indsigter,  som  der  kan 

handles på, til at fokusere på de kunder, der har det største potentiale for langsigtet vækst. 

Få et omfattende overblik over dine serviceopgaver, arbejdsbyrder og medarbejderkompetencer, så de på en effektiv 

måde kan tildele ressourcer og gøre sagsløsningen hurtigere. 

Hjælp medarbejderne med at opnå optimale resultater 

Brug indbygget intelligens til at forudsige, hvornår og hvad du har brug for at genopfylde, så du kan sikre, at 

lagerniveauerne altid vedligeholdes. Brug salgsprognoser til automatisk at generere produktionsplaner og til at 

oprette indkøbsordrer. 

Undgå mangler og mistet salg ved automatisk at tilbyde erstatningsvarer, når de ønskede varer ikke er tilgængelige. Få 

indbyggede anbefalinger til, hvornår du bør betale leverandører, for at udnytte leverandørrabatter eller undgå gebyrer 

ved for sen betaling. 

Håndter budgetter, og overvåg fremskridt med realtidsdata for tilgængelige ressourcer. 

Nem opstart og vækst 

• Håndter de mest almindelige forretningsprocesser fra dag ét, f.eks. tilbud, ordrer, fakturering, indkøb,

likviditetsstyring og rapportering. Det er indbygget i skyen, så det er nemt at konfigurere og administrere.

• Har den samme velkendte brugergrænseflade som de Office-værktøjer, du allerede kender, f.eks. Outlook,

• Word og Excel. En omfattende, men samtidig brugervenlig løsning betyder mindre uddannelsestid og hurtigere

ibrugtagning for medarbejderne.

• Få de effektive skrivebordsfunktioner, du har brug for, på tværs af Windows-, iOS- og Android-platforme.

• Stationær computer, bærbar computer, tablet eller telefon – du får én oplevelse, der er ensartet og sikker.

• Start kun med det, du har brug for, og voks i dit eget tempo, når du driver din virksomhed på en sikker måde i

skyen. Ved at bruge fleksible applikationer og en skalerbar database kan du nemt tilpasse dig til forandringer og

håndtere vækst. 8 



Nem opstart og vækst 

 

Skræddersy løsningen til dine behov 

Tilpas applikationer, så de understøtter dine unikke forretningsbehov. Via en enkel brugergrænseflade med træk og 

slip kan du omarrangere felter, omdøbe grupper og flytte elementer. 

 

Tilføj branche- eller forretningsudvidelser 

Samarbejd med en Dynamics 365-partner, og gør brug af færdigbyggede applikationer (tilgængelige via 

markedspladsen AppSource), så du nemt og omkostningseffektivt kan udvide Dynamics 365, så det kan opfylde din 

branches eller din forretnings behov. Kombiner med Microsoft PowerApps og Microsoft Flow, så du kan lave nye 

applikationer og udvide eksisterende forretningsprocesser. 

 
Vær klar til vækst 

Start med det, du har brug for, og voks i dit eget tempo, når du driver hele din virksomhed i skyen.  Du kan nemt 

importere data fra andre løsninger ved hjælp af dataoverflytningsguider og assisteret opsætning. Få kontekstbetinget 

vejledning med selvstudier i produkterne, når og hvor du har brug for det. Håndter de mest almindelige forretnings-

processer fra dag ét, f.eks. tilbud, ordrer, fakturering, indkøb, likviditetsstyring og rapportering.  Det er indbygget i 

skyen, så det er nemt at konfigurere, administrere og skalere. 
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Tag de næste skridt for din virksomhed 

Der har aldrig været et bedre tidspunkt til at opdatere dine systemer og udnytte alle 

fordelene ved skybaserede forretningsapplikationer. Få mere at vide om mulighederne i 

Microsoft Dynamics 365 Business Central og om, hvordan du kan købe og implementere løsningen, 

og start din gratis prøveperiode for at se det i aktion. 

Kontakt os: 

Consit Gruppen 

Roskildevej 16 

2620 Albertslund 

t: 70 20 20 69 

e: info@consit.dk 

www.consitgruppen.dk 

http://dynamics.microsoft.com/business-central
mailto:info@consit.dk
https://consitgruppen.dk/



