
YHDISTÄ
Liiketoimintaratkaisuja ilman rajoja



NOPEUTA



Liiketoimintaa ilman rajoja
Talouselämän, teollisuudenalojen, yksittäisten yritysten ja 

liikesuhteiden rajat ovat katoamassa. Markkinakentällä ei olla 

yhteydessä ainoastaan kumppaneihin, vaan kyseessä on 

maailmanlaajuinen liiketoimintamahdollisuuksien verkosto.

Menestyvät yritykset panostavat harkiten tietotekniikkaan 

saavuttaakseen strategiset tavoitteensa – vähentääkseen 

kuluja, löytääkseen uusia markkinoita, löytääkseen uusia 

asiakkailta olemassa olevilta markkinoilta, sekä kasvattaakseen 

tuottojaan. Usein yrityksissä tiedostetaan, että investointien 

kasvattaminen tuo mukanaan joustavuutta, joka auttaa 

menestymään myös epävarmojen taloudellisten tilanteiden 

läpi. Oikea liiketoimintaratkaisu auttaa ihmisiä työskentelemään 

nopeasti ja tehokkaasti, hallitsemaan kasvua ja muutosta sekä 

kohtaamaan globaalien markkinoiden vaatimukset.

Microsoft Dynamics AX 2009 tarjoaa tällaisen ratkaisun. 

 Tuttu ja helppokäyttöinen Microsoft Dynamics AX auttaa 

hallitsemaan liiketoimintaa kotimaassa ja ulkomailla 

yhdistämällä ja standardoimalla prosesseja, tarjoamalla tiedolle 

näkyvyyttä koko organisaatiossa ja helpottamalla säädösten 

noudattamista. Tarjoamme myös eri toimialoille laajan 

valikoiman ratkaisuja, jotka laajentavat Microsoft Dynamics 

AX:ää vastaamaan kunkin alan tarpeisiin.

Mikä on lopputulos? Liiketoimintaratkaisu, joka täyttää 

nykyiset tarpeesi sekä kasvaa kohtaamaan tulevaisuuden 

haasteet.



Organisaatiollesi 
mukautettuna 
Menesty toimialallasi käyttämällä tehokasta ja erittäin kattavaa 

ratkaisua, jonka toiminnot vastaavat tarkasti liiketoimintasi 

prosesseja. Microsoft Dynamics AX vastaa nyt ja tulevaisuu-

dessa henkilöstösi tarpeisiin sekä alasi ja liiketoimintasi 

muuttuviin vaatimuksiin.



Microsoft Dynamics AX 
-ratkaisun osat

Toimitusketjun hallinta

• Kysynnän ennustaminen

• Konserniyritysten välinen kauppa

• Varaston hallinta

• Jakelun suunnitteleminen

• Hankintojen hallinta

• Itsepalvelusivusto alihankkijoille

• Business-to-business -kauppakumppanien 

 integraatio

Mobiilitoiminnot

• Tiedot myyntihenkilöstön käytettävissä 

mobiililaitteen kautta (Mobile Sales Assistant) 

Yhteistyötilat

• Enterprise Portal, joka perustuu SharePoint-

teknologiaan

• Integroidut yhdistetyn viestinnän ratkaisut

Liiketoimintatiedot ja raportointi

• Vakio- ja ad-hoc- sekä analyyttiset raportit 

Microsoft SQL Server Reporting Services 

-palvelun avulla

• Työnkuvaan räätälöidyt, ennalta määritetyt 

moniulotteiset datakuutiot

• Havainnolliset näkymät avainmittareihin  

 (Key Performance Indicator, KPI)

• Integraatio Microsoft Offi ce 

 PerformancePoint Server 2007:n kanssa

Säännösten hallinta

• Valmis työkalu laki- ja säännöskäytäntöjen, 

prosessidokumentaation, kirjausketjujen, 

raporttien ja avainriski-indikaattorien 

hallintaan

• Maakohtaiset toiminnot

• Kirjausketjut ja käyttöoikeuksien hallinta 

• Integroidut työnkulkutoiminnot

Tuotanto

• Rajoitettu ja rajoittamaton materiaalin ja 

resurssien suunnittelu

• Töiden ajoitus ja järjestely

• Resurssienhallinta

• Työnohjaus ja raportointi 

• Työmääräysten hallinta ja kustannuslaskenta

• Tuotteen konfi gurointi

• Laadunvalvonta 

• Lean-tuotannonohjaus

Taloushallinto

• Kirjanpito

• Myynti- ja ostoreskontra

• Pankkitilien hallinta

• Käyttöomaisuus

• Tuki jaetuille palveluille

• Kustannuslaskenta

• Konserniyritysten kirjanpito ja 

 konsolidointi

Projektihallinto

• Projektin taloudellinen seuranta ja laskutus

• Projektin kustannusten seuranta

• Tuloutusperiaatteet ja keskeneräinen 

 tuotanto (WIP)

• Integrointi tuotantoon 

• Itsepalvelusivusto konsulteille

Henkilöstöhallinto

• Organisaation ja työntekijöiden hallinta

• Rekrytointi ja työhönotto

• Työntekijöiden kehittäminen ja suoritusten 

arviointi 

• Osaamiskartoitukset

• Koulutus

• Matkalaskujen käsittely

• Itsepalvelusivusto työntekijöille

Myynti ja markkinointi

• Myyntihenkilöstön ja markkinoinnin automaatio

• Myyntiliidien ja -mahdollisuuksien hallinta 

• Puhelinmarkkinointi ja -myynti

• Myynnin johto

• Itsepalvelusivusto asiakkaille

• Asiakirjojen hallinta 

Huoltohallinto

• Huoltotilaukset ja -sopimukset

• Huoltokutsut ja niiden resurssointi

• Korjausten hallinta

• Huollon ylläpitosopimukset

• Useiden varastojen hallinta

• Tilaustenkäsittely ja kauppasopimukset

• Tavaran ja eränumeron varaaminen ja 

seuranta

• Tilausluvanta 

• Tuki RFID-etätunnistukselle

• Saatavuuden tarkastelu



Työskentele nopeasti 
ja tehokkaasti
“Laaja integraatio muiden Microsoftin sovellusten kanssa 
osoittaa selvästi Microsoftin panostuksen teknologiaan ja 
tuottavuuteen sekä hallinnan antamiseen loppukäyttäjille.”

Greg Brock, tuotepäällikkö, Techmer

Liiketoiminnan ailahtelevassa maailmassa yksilön tuottavuus ja 

tehokkuus vaikuttavat suoraan tulokseen. Ihmisille kannattaa 

tarjota tuttuja, helppokäyttöisiä työkaluja, joiden avulla he 

voivat työskennellä nopeasti ja tehdä perusteltuja, ennakoivia 

päätöksiä.

• Auta ihmisiä keskittymään työntekoon uusien sovellusten 

opiskelun sijaan käyttämällä ohjelmistoratkaisua, joka 

näyttää ja tuntuu tutulta Microsoft-tuotteelta.

• Työskentele tehokkaasti käyttämällä intuitiivista, työnkuvan 

mukaan räätälöityä käyttöliittymää sekä roolikeskuksia, jotka 

auttavat työntekijöitä organisoimaan, priorisoimaan ja tar-

kastelemaan tehtäviä ja informaatiota yhden ikkunan sisällä.

• Laajenna päätöksenteon ulottuvuutta itsepalvelu-

periaatteella toimivilla liiketoiminnan analysointi- ja 

raportointityökaluilla, joiden avulla ihmiset voivat 

analysoida tietoa käyttäen oman roolikeskuksensa 

pääsivun KPI-suorituskykyilmaisimia ja Microsoft Offi ce 

Excel-, Microsoft Dynamics AX Business Analytics- sekä 

PerformancePoint Server -ohjelmistoja.

• Auta ihmisiä käsittelemään sujuvasti Microsoft Dynamics 

AX -tietoja poistumatta muista Microsoft Offi ce 

-ohjelmistoista.

• Rakenna vahvoja yhteyksiä työntekijöihin, asiakkaisiin ja 

yhteistyökumppaneihin käyttämällä integroituja ja 

yhdenmukaisia viestintä- ja yhteistyöratkaisuja.

Saara aloittaa työpäivänsä
Saara valmistautuu toimitusjohtajan kanssa pidettävään 

palaveriin, jossa käsitellään edeltävän kuun myyntilukuja 

tytäryhtiössä. Saara avaa roolikeskuksessaan myyntitieto-

lomakkeen, perehtyy yksityiskohtiin ja vie tiedot nopeasti 

Excel-taulukkoon. 

Kiireellinen puhelu
Saaralle soittaa eurooppalainen valvontaviranomainen, joka 

haluaa maksutapahtumien kirjausketjut neljältä tytäryhtiöltä. 

Saara löytää nopeasti Audit Trail -kirjausketjuraportin Laki- 

ja säännöstyökalusta ja lähettää vastauksen.

Työpäivä
Microsoft Dynamics AX:n kanssa 

Saara, talousjohtaja

Saara aloittaa työpäivänsä
Saara valmistautuu toimitusjohtajan kanssa pidettävään 

palaveriin, jossa käsitellään edeltävän kuun myyntilukuja 

Kiireellinen puhelu
Saaralle soittaa eurooppalainen valvontaviranomainen, joka 

haluaa maksutapahtumien kirjausketjut neljältä tytäryhtiöltä. 

Tuttu käyttöliittymä tekee Microsoft Dynamics AX:stä 
helppokäyttöisen ja roolikeskukset auttavat ihmisiä 
priorisoimaan työtehtävänsä ja oivaltamaan, mikä tieto 
on olennaista.



Tee muutoksista 
mahdollisuuksia
”Integrointimahdollisuuksien ansiosta arvioimme kaksin- tai 
kolminkertaistavamme liiketoimintamme seuraavaan 
kahden–kolmen vuoden kuluessa.” 

Alan Stiles, CMC Group 

Jotta yritykset pystyisivät pitämään pintansa kilpailussa, niiden 

tulee laajentua uusille alueille, julkaista uusia tuotteita ja 

palveluita, sekä vahvistaa liiketoimintaa fuusioilla ja 

yritysostoilla. Microsoft Dynamics AX:n avulla voi hallita 

onnistuneesti kasvua kehittämällä tuottavia 

toimitusketjusuhteita sekä mukauttamalla nopeasti yrityksen 

sisäiset prosessit vastaamaan muuttuvia vaatimuksia.

• Laajenna liiketoimintaa luotettavasti. Microsoft Dynamics 

AX tarjoaa palvelulähtöisen arkkitehtuurin, tiiviin 

integraation muun Microsoft-teknologian kanssa, sekä 

verkkopalveluita, joiden avulla voit helposti lisätä käyttäjiä, 

tukea uusia liiketoimintamalleja sekä skaalata ratkaisun 

tukemaan jopa suuria ja hajautettuja yrityksiä.

• Automatisoi sujuvasti toimitusketjuihin liittyvä yhteistyö ja 

dokumentoi kaikenkokoisten liikekumppanien kanssa käyty 

kommunikaatio Microsoft BizTalk Server -palvelimen sekä 

Microsoft Offi ce -järjestelmän avulla.

• Rakenna ja mukauta nopeasti työnkulkuja ja hyödynnä 

näin uudet tilaisuudet. Mukaudu nopeasti muuttuviin 

toimialan ja asiakkaiden vaatimuksiin. Mukauta ratkaisusi 

siihen, miten yrityksesi toimii – ei toisinpäin.

• Vastaa organisaatiosi erityistarpeisiin Microsoft Dynamics 

AX -toimialaratkaisuilla tai kumppaneiden tekemillä 

lisäarvoratkaisuilla. 

• Joustavien lisensointimahdollisuuksien avulla voit valita 

ratkaisukokonaisuuden, jonka tarvitset juuri nyt, ja laajentaa 

sitä toimintasi kasvaessa – nopeasti ja kustannus-

tehokkaasti.

• Käytä hyväksi nykyiset investointisi Microsoft-palveluihin ja 

teknologiaan ja saavuta hyödyt näin nopeasti.

Suorituskyvyn tarkkailu
Kokousten välissä Saara tarkistaa roolikeskuksensa ja 

huomaa, että yksi hänen hänen avainmittareistaan – 

”maksamattomat laskut” – näyttää punaista ja on normin 

ulkopuolella. Hän järjestää palaverin rahoituspäällikkönsä 

Liisan kanssa, jotta he voivat keskustella asiasta.

Vielä yksi tärkeä asia
Saara huomaa varoituksen, joka kehottaa häntä 

tarkastamaan ja hyväksymään asetetun rajan ylittävän 

ostomääräyksen. Hän tarkastaa ja hyväksyy ostomääräyksen 

omasta roolikeskuksestaan.

Suorituskyvyn tarkkailu
Kokousten välissä Saara tarkistaa roolikeskuksensa ja 

huomaa, että yksi hänen hänen avainmittareistaan – 

Vielä yksi tärkeä asia
Saara huomaa varoituksen, joka kehottaa häntä 

tarkastamaan ja hyväksymään asetetun rajan ylittävän 



Ole maailmanluokan toimija
”Liiketoimintamme on kasvanut Microsoft Dynamics AX:n 
käyttöönoton jälkeen, mutta meidän ei ole tarvinnut palkata 
lisää henkilöstöä. Microsoft Dynamics AX ei vaadi liike-
toiminnan pakottamista järjestelmään sopivaksi, vaan se 
auttaa meitä hallitsemaan toimintaamme.”

Chris Boudreau, IMT Partnership

Nykyään liiketoimintamahdollisuuden hyödyntäminen voi 

vaatia asiakaskunnan laajentamista maailmanlaajuiseksi tai 

yrityksen laajentamista rajojen yli uusiin toimipisteisiin. 

Microsoft Dynamics AX on suunniteltu hallitsemaan 

monimutkaisia globaaleja organisaatioita yhdistämällä ja 

standardoimalla prosesseja sekä lisäämällä läpinäkyvyyttä 

 koko organisaatiossa.

• Laajenna toimintaasi helposti yli kansainvälisten rajojen 

maakohtaisten toimintojen avulla. Näihin kuuluvat tuki 

useille kielille ja valuutoille. Tämä auttaa säännösten ja 

vaatimusten noudattamisessa yli 40 maassa.

• Yhdistä taloudelliset ja operatiiviset tiedot sekä asiakas-

tiedot, ja säilytä silti myös paikalliset tiedot – näin voit 

kehittää strategista iskuvoimaa ja luoda yksilöllisiä suhteita 

asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin ja tavarantoimittajiin.

• Yhdenmukaista standardit ja varmista laatu keskittämällä 

prosessit, jakamalla parhaat toimintatavat sekä laajenta-

malla toimitusketjun hallinta useisiin toimipaikkoihin ja eri 

yksiköille.

• Hallitse ja tarkkaile globaalia ja paikallista suorituskykyä 

kehittyneillä mutta silti suoraviivaisilla raportointi- ja 

analysointityökaluilla. Yhdistä ratkaisusi Microsoft Business 

Intelligence -sovellusten kanssa tehostaaksesi analysointi-

toimintoja, jotka ovat kriittisiä monimutkaisen liiketoiminta-

ympäristön hallinnassa.

• Tarjoa henkilöstölle pääsy reaaliaikaisiin avainmittareihin, 

tuloslistoihin ja muuhun tietoon käyttämällä Microsoft 

Dynamics AX:n Enterprise Portal -palvelua. Performance-

Point Serverin tai SharePoint Serverin avulla avainasemassa 

olevat päätöksentekijät pääsevät käsiksi kriittisiin tietoihin 

kirjautumatta Microsoft Dynamics AX:ään.

• Varmista tehokas ja yhdenmukainen käyttöönotto 

Microsoft Dynamics Sure Stepin avulla. Kyseessä on 

standardoitu maailmanlaajuinen menetelmä- ja 

työkalupaketti, joka helpottaa käyttöönottoa ja päivityksiä.

Ville aloittaa varhain
Ville avaa roolikeskuksensa ja tarkastelee graafi a, joka 

kuvaa tuotteiden valmistusvirheiden määrää. Hän huomaa, 

että virheiden määrä on ollut koholla jo kolme viikkoa. Ville 

varaa kokouksen laaduntarkkailupäällikkö Rikun kanssa 

keskustellakseen asiasta.

Odottamaton käänne
Myyntiosaston Keijo soittaa ja kertoo avainasiakkaan 

tekemästä odotettua suuremmasta tilauksesta. Ville avaa 

roolikeskuksestaan tuotannonsuunnittelun Gantt-kaavion, 

jonka avulla hän voi keskustella tuotantotiiminsä kanssa, 

miten tilaus saadaan täytettyä.

Ville aloittaa varhain
Ville avaa roolikeskuksensa ja tarkastelee graafi a, joka 

kuvaa tuotteiden valmistusvirheiden määrää. Hän huomaa, 

Odottamaton käänne
Myyntiosaston Keijo soittaa ja kertoo avainasiakkaan 

tekemästä odotettua suuremmasta tilauksesta. Ville avaa 

Työpäivä
Microsoft Dynamics AX:n kanssa  

Ville, käyttöpäällikkö



Pidä toimintasi lakien ja 
säädösten mukaisena
”Valitsimme Microsoft Dynamics AX:n, koska pystymme 
mukauttamaan sitä omiin tarpeisiimme ja koska se auttaa 
meitä noudattamaan GMP [Good Manufacturing Practices] 
-säännöksiä.”

Lars Filstrup, The Orifarm Group

Yritykset kohtaavat lukemattomia säännöksiä ja vaatimuksia, 

jotka vaihtelevat merkittävästi eri alueiden ja maiden välillä. 

Microsoft Dynamics AX auttaa vähentämään riskiä ja vastuuta, 

joka liittyy yrityksen hallintaan, säännöksien noudattamiseen ja 

asiakkaiden vaatimuksiin sekä aloitteisiin. 

• Säästä aikaa ja vaivaa työnkuluilla, jotka noudattavat ja 

vahvistavat tunnettuihin säännös- ja riskiskenaarioihin 

pohjautuvia hallintamalleja.

• Varmista yhtenäisyys standardoiduilla ja toistettavilla 

prosesseilla, jotka keräävät luotettavasti yhteen säännösten 

noudattamiseen liittyvät tiedot.

• Tee haasteista mahdollisuuksia tukemalla asiakkaiden 

aloitteita – mukaan lukien ympäristöystävälliset ja RFID-

pohjaiset toimitusketjustrategiat – toiminnoilla, jotka 

vähentävät valmistusvaiheen jätteitä ja edistävät kestävää 

ympäristöajattelua.

• Keskitä ja jaa organisaation säännösten noudattamiseen 

liittyvät käytännöt, dokumentaatio, kirjausketjut, raportit ja 

avainriski-indikaattorit Microsoft Dynamics AX:iin 

rakennetulla valmiilla työkalulla.

• Pidä säännösten noudattamiseen liittyvät seikat tiukasti 

hallinnassasi Business intelligence -työkaluilla , jotka 

valvovat sisäisiä muutoksia ja joiden avulla voit vastata 

nopeasti yksityiskohtaisiinkin tietopyyntöihin.

• Vähennä kustannuksia ja epävarmuutta, joka liittyy 

säännösten noudattamisessa tarvittaviin tietoihin. 

Hyödynnä yhtiösi IT-järjestelmissä Microsoft Dynamic AX:n 

tehokkaita sisäänrakennettuja tietoturvaominaisuuksia sekä 

muita Microsoftin tuotteita.

Ennakoidaan tulevaa
Villen tulee seurata tarkasti uuden tuotteen valmistusta. Hän 

asettaa useita hälytyksiä, jotka ilmoittavat sähköpostitse, 

mikäli tuotteen komponenttien toimitus viivästyy. 

Päivän päätös
Ville näkee roolikeskuksessaan hälytyksen, jossa häntä 

pyydetään hyväksymään tuotantopäällikkö Tonin tekemä 

kuluraportti. Ville avaa raportin roolikeskuksessaan, 

perehtyy sen yksityiskohtiin ja hyväksyy raportin. 

Ennakoidaan tulevaa
Villen tulee seurata tarkasti uuden tuotteen valmistusta. Hän 

asettaa useita hälytyksiä, jotka ilmoittavat sähköpostitse, 

Villen tulee seurata tarkasti uuden tuotteen valmistusta. Hän 

Päivän päätös
Ville näkee roolikeskuksessaan hälytyksen, jossa häntä 

pyydetään hyväksymään tuotantopäällikkö Tonin tekemä 



Valitse ratkaisu, joka sopii tarpeisiisi 
Business Ready Licensing -lisensointimallin avulla voit valita 
sopivan kahdesta Microsoft Dynamics AX:n tuotepaketista, 
Business Essentials ja Advanced Management, joiden lisäksi 
tarjolla on lisäkomponentteja. Tarjoamalla suoraviivaiset 
hankinta- ja laajennusmahdollisuudet Business Ready Licensing 
säästää aikaa, vähentää tarpeettomia kuluja ja tarjoaa vapau-
den lisäominaisuuksien hankkimiseen silloin, kun aika on niille 
kypsä. Tämä yksinkertaistettu lähestymistapa ja ennakoitava 
ratkaisun laajennusmenetelmä suojaavat investointiasi laajen-
taessasi järjestelmää. Näin kokonaishinta pysyy alhaisena.

Auttaa turvaamaan arvon säilymisen 
Business Ready Enhancement Plan -ylläpito-ohjelma on tarjolla 
maailmanlaajuisesti kaikille Microsoft Dynamics AX -asiakkaille. 
Se tarjoaa sujuvat laajennukset, päivitykset sekä ylläpidon 
tuotetuen, joiden avulla pysyt ajan tasalla viimeisimmistä 
teknologioista ja säännösten muutoksista. Business Ready 
Enhancement Plan sisältää kaikki laajennukset, service pack 
-päivitykset, uudet vero- ja säännöspäivitykset sekä 
investoinnin suojan, käyttöajan tuen ja paljon muuta. Yhtä 
tärkeää on, että voit alentaa koulutuskustannuksia ja parantaa 
tuottavuutta itsepalveluperiaatteella toimivalla CustomerSource 
-asiakasportaalilla , joka tarjoaa rajattomat kouluttautumis-
mahdollisuudet verkossa, Knowledge Base -tietopankin sekä 
uutis ryhmiä.

Valitse yhteistyökumppani, 
joka ymmärtää liiketoimintaasi
Perehdy maailmanlaajuiseen Microsoft Certifi ed Partners 
-verkostoon, joka tarjoaa teknistä ja toimialasi tuntevaa apua 
ratkaisun mukauttamiseen omaan liiketoimintaasi sopivaksi. 
Paikallinen Microsoft Certifi ed Partnerisi tarjoaa asiantuntija-
apua Microsoft Dynamics AX:n käyttöönotossa sekä auttaa 
yritystäsi hyötymään kattavasta toimialakohtaisten ja lisäarvoa 
tarjoavien ratkaisujen verkostosta. 

Hyödy tehokkaasta ja ennakoitavasta käyttöönotosta 
Ota ohjelmistoratkaisu käyttöön nopeasti Microsoft Dynamics 
Sure Stepin avulla. Kyseessä on käytössä testattu menetelmä, 
joka on suunniteltu varmistamaan luotettavan käyttöönoton, 
siirtymisen ja laajentamisen. Sure Step nopeuttaa järjestelmän 
käyttöönottoa sekä minimoi riskit ja kulut, otit järjestelmän 
käyttöön yhdessä toimipisteessä tai useissa toimipisteissä eri 
alueilla. 

Maksimoi investointimahdollisuutesi 
Tarvitsit sitten ohjelmistoja tai kokonaisvaltaisempia ratkaisuja, 
joihin kuuluu sekä palveluita että laitteistoja, palvelukumppa-
nimme auttavat teknologiahankintojen tekemisessä. Palvelu-
mallit antavat sinulle mahdollisuuden hankkia ne ratkaisut, 
 joita tarvitset nyt ja vapauttavat yrityksesi varoja muihin 
investointeihin.

Microsoft Dynamics AX Industry Solutions
Microsoft Dynamics AX Industry Solutions –lisäarvoratkaisut 
täyttävät toimialojen yksilölliset tarpeet. Microsoft Dynamics 
Industry Solutions -ratkaisut toimivat yhteistyössä muiden 
Microsoftin tuotteiden kanssa, mikä mahdollistaa olemassa 
olevien IT-investointien hyödyn maksimoinnin ja tutussa 
yhden mukaisessa ympäristössä työskentelyn.



Professional Services

TOIMIALARATKAISUT

Professional Services for 
Microsoft Dynamics AX*
Asiantuntijapalvelut on eräs maailman nopeimmin kasvavista 

toimialoista. Se on myös ala, johon liittyy merkittäviä haasteita. 

Yksittäinenkin projekti saattaa vaatia useiden säännösten ja 

käytäntöjen noudattamista. Asiakkaat odottavat aiempaa 

laajempaa palveluvalikoimaa, nopeampaa toimintaa ja 

tiukempia budjetteja, mikä ei jätä juuri resursseja laadun 

parantamiseen ja innovointiin. Ylläpitääkseen tuottavuutta ja 

kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla asiantuntijapalveluita 

tarjoavat yritykset tarvitsevat ratkaisuja, jotka integroivat 

yrityksen tiedot, yhdistävät sisäisten ryhmien jäsenet, asiakkaat 

ja ulkoiset yhteistyökumppanit hajautuneessa verkossa, 

sekä parantavat niin palveluiden kuin sisäisten prosessienkin 

tehokkuutta.

Professional Services for Microsoft Dynamics AX tarjoaa 

projektihallintatyökaluja ja -menetelmiä, joiden avulla yritykset 

voivat organisoida ennakkoon projektejaan sekä hallita 

tehokkaasti ajankäyttöään, kalustoaan ja henkilöstöään.

Integroi talous-, resurssi- ja tehtäväkohtaiset tiedot. 

Integroi tiedot yhdistämällä erilaiset järjestelmät, tee yhtiöön 

ja projekteihin liittyvistä prosesseista sujuvampia ja paranna 

tarkkuutta. Roolipohjainen pääsy tietoihin ja prosesseihin 

vapauttaa henkilöstön kehittämään ja suorittamaan projekteja, 

jotka vastaavat asiakkaiden vaatimuksiin – aikataulussa ja 

budjetissa pysyen.

Oivalla, mitkä liiketoimintaan ja trendeihin liittyvät tiedot 

ovat kriittisiä.

Yhdistä ja analysoi nopeasti asiakkaisiin ja projekteihin liittyvät 

tiedot, joiden avulla voit tehdä ennakoivia ja informoituja 

päätöksiä. Joustava suunnittelu ja raportointi auttavat sinua 

jakamaan resursseja ja laatimaan raportteja, jotka vastaavat 

sekä välittömiin että pitkän aikavälin tarpeisiin.

Paranna kulujen ja tuottavuuden hallintaa.

Tarkastele asiakkaiden, sopimusten, budjetin ja projekti-

hallinnan tietoja reaaliaikaisesti. Näin voit tarkkailla edistymistä 

ja tuottavuutta, välttää resurssienhallintaongelmia ja 

kulujen karkaamista käsistä, sekä ylläpitää joustavuutta, joka 

mahdollistaa reagoinnin prosesseissa ja strategiassa tapahtuviin 

muutoksiin.
*Varmista suomalaiselta Microsoft-organisaatiolta tai Microsoft Certifi ed 
–kumppanilta, onko ratkaisu saatavilla Suomessa tai toiminta-alueellasi..



Paranna työryhmien tuottavuutta.

Auta henkilöstöä työskentelemään nopeasti ja tehokkaasti 

helppokäyttöisillä, verkkopohjaisilla käyttöliittymillä, joiden 

avulla voi jakaa tietoa ja suorittaa kriittisiä tehtäviä, kuten 

tuntilaskelmien täyttämisen, kuluraporttien tekemisen 

ja hyväksyntäkierroksen järjestämisen. Helppolukuinen 

dashboard-mittaristo, sähköpostihälytykset ja tehokkaat 

raportointityökalut auttavat johtoa ja työryhmän jäseniä 

pysymään ajan tasalla ja reagoimaan nopeasti muutoksiin.

Pidä prosessit, tiedot ja säännösten noudattaminen 

tiukasti kontrollissa.

Keskitä operaatioihin liittyvien prosessien, kirjanpidon 

rakenteiden ja jaetun tiedon hallinta. Tämä auttaa työryhmiä 

noudattamaan yhtiön käytäntöjä, hyviä työtapoja, asiakkaan 

standardeja ja viranomaissäännöksiä.

Professional Services for Microsoft Dynamics AX

Basic Functionality

Business Analysis Enterprise Portal

Supply Chain Management Sales and Marketing

Human Resource Management

Financial Management

Time and Expense

Client Profiles and Templates

Revenue Recognition, Retainage, 
and Flexible Billing

WIP Reporting

Project Accounting 
and Financial Management

Project Estimating

Project Quotations Budget Revisions Tracking

Resource Management

Time and Expense Entry

Expense Rules

Labor Management

Schedule and Resource Planning 
and Management

Document Management

Workflow Management

Project Management

Job Costing

Flexible Project, Cost Code, 
and Schedule of Values Setup

Professional Services



Process Industries for 
Microsoft Dynamics AX*
Pysyäkseen kilpailukykyisenä prosessiteollisuuden toimijoiden 

tulee pyrkiä minimoimaan tuotanto- ja toimitusketjun kulut, 

saavuttaa lähes täydellinen toimitusvarmuus sekä tyydyttää 

asiakkaiden vaatimusten ja säännösvaatimusten vyöry. 

Monet prosessiteollisuuden toimijat joutuvat ratkaisemaan 

lisävaatimuksia, jotka johtuvat prosessi- ja erillisoperaatioiden 

yhdistämisestä sekä materiaalien hallinnasta ja toimituksesta 

valmistusprosessin ja jakeluketjun kautta asiakkaalle. Prosessi-

teollisuuden ratkaisujen on autettava yrityksiä tehokkaasti 

tuottamaan ja toimittamaan tuotteita, jotka noudattavat 

asiakas kohtaisia tuotereseptejä tai valmistusohjeita ja joiden 

valmistuksessa hyödynnetään kaikkia tuotanto- ja toimitus-

ketjun mahdollisuuksia.

Process Industries for Microsoft Dynamics AX auttaa yrityksiä 

optimoimaan toimintonsa ja auttaa lakien, säännösten ja 

markkina-alueen vaatimusten noudattamisessa tavoilla, jotka 

tyydyttävät asiakasta ja tarjoavat kilpailuedun.

Paranna tehokkuutta ja minimoi riskit koko 

organisaatiossa.

Tue useita tuotantomalleja sekä hybridi- tai sekatyyppisiä 

ympäristöjä. Standardoi prosessit ja jaa helposti parhaat 

työskentelytavat. Vähennä prosessien hintatarjouksien ja 

arvioiden laatimiseen kuluvaa aikaa tarkoilla kustannus-

laskenta- ja kapasiteettitiedoilla.

Paranna yhteyksiä ja kommunikaatiota.

Ylläpidä korkeaa tuotantotasoa ja pidä toimitukset aikataulussa 

jakamalla yhtiön avainosastojen ja kauppakumppanien kanssa 

portaalipohjaisesti reaaliaikaista tietoa työselityksistä, tilausten 

vaiheesta ja laadunvalvonnasta .

Oivalla, mikä on olennaista kuluissa ja prosessien 

tehokkuudessa.

Analysoi ja hallitse tuotantoaikatauluja raportointityökalujen 

ja skenaarioiden avulla. Näihin kuuluvat kuormitus tiedot, 

työntekijäpuolen toiminnot ja tuotantokulut. Tarkastele ajan 

tasalla olevia asiakas-, sopimus- ja projektitietoja, jotka 

mahdollistavat tarkan tuloskirjanpidon.

TOIMIALARATKAISUT

Process Industries
*Varmista suomalaiselta Microsoft-organisaatiolta tai Microsoft Certifi ed 
–kumppanilta, onko ratkaisu saatavilla Suomessa tai toiminta-alueellasi.



Hallitse monimutkaisia varastointivaatimuksia.

Luo moniulotteisia varastointitasoja ja jäljitä materiaaleja 

toimitusketjun läpi saadaksesi ajan tasalla olevan tarkan tiedon 

varastosta. Toteuta tehokkaita tavaran takaisinvetomenetelmiä 

sekä ylläpidä materiaalin täydellistä jäljitettävyyttä eteen- ja 

taaksepäin toimitusketjussa.

Reagoi nopeasti muuttuviin markkinatilanteisiin.

Mallinna tuotantokapasiteettia, jaa nopeasti teknistä tietoa 

ja säädä tuotevalikoimaa kysynnän mukaan ottaaksesi 

kaiken irti uusista mahdollisuuksista. Tue säännösten ja 

vaatimuksien noudattamista – mukaan lukien turvallisuuteen ja 

ympäristöön liittyvät säännökset – varmistamalla nopeasti, että 

tuotantoprosessit vastaavat eri markkina-alueiden vaatimuksiin.

Process Industries

Process Industries for Microsoft AX

Basic Functionality

Business Analysis Enterprise Portal

Supply Chain Management Sales and Marketing

Human Resource Management

Financial Management

First Expired/First Out 
Shelf Life Management

Production Process 
Definition and Management

Lot Traceability and Serialization

Approved Vendor Management

Supply Chain Management

Catch Weight/Dual Units of Measure

Multi-Dimensional Inventory Capability

Process Item Costing

Container Management

Process Inventory Management

Formulation Definition

Batch Creation and Management

Process Item Management

Co-Products and By-Products

Formula Management

Quality Management Quality Control Quality Assurance



Industrial Equipment 
Manufacturing for 
Microsoft Dynamics AX*
Teollisuuskaluston valmistajat joutuvat jatkuvasti kilpailemaan 

kehittyvien maiden halpatuottajien kanssa yrittäen kuitenkin 

samalla kasvattaa omaa liiketoimintaansa. Yritykset kohtaavat 

päivittäin haasteita, jotka liittyvät tuotteiden laatuun, liike-

toimintojen integrointiin, tuotteiden toimittamiseen aika-

taulussa, kehittyviin toimitusketjuihin ja aiempaa parempaan 

asiakaspalveluun. Valmistajat tarvitsevat ratkaisuja, jotka 

antavat heille mahdollisuuden keventää, tarkkailla ja hallita 

koko tuotanto- ja huoltoprosessia.

Industrial Equipment Manufacturing for Microsoft 

Dynamics AX auttaa komponentti-, osakokoonpano- ja 

kokonaisten järjestelmien valmistajia parantamaan toiminnan 

läpinäkyvyyttä, vahvistamaan prosessien ja projektien hallintaa 

sekä siivittämään laajentumista uusille alueille ja uusiin 

palveluihin.

Integroi suunnitteluinnovaatio valmistusprosessiin.

Lyhennä aikaa, joka uusilta tuoteinnovaatioilta kuluu 

markkinoille saapumiseen integroimalla suunnittelu- ja 

tuotantoprosessit tehokkaalla projektihallinnalla ja tekemällä 

tehokasta yhteistyötä toimittajien, yhteistyökumppanien ja 

asiakkaiden kanssa.

Tue laajaa valikoimaa valmistusprosesseja ja 

liiketoimintamalleja.

Muokkaa ratkaisusi palvelemaan erilaisia valmistusmenetelmiä 

kuten tilausvalmistusta, varastovalmistusta tai tilauskokoon-

panoa. Hallitse työvaiheita suunnittelusta kokoamiseen, 

testaamiseen, toimittamiseen, asennukseen ja huoltoon. Täytä 

asiakkaan erityistoiveet varustamalla tilauskohtaiset tuotteet 

helposti ja tehokkaasti.

Paranna räätälöityjen tilausten projektihallintaa.

Luo arvioita ja hintatarjouksia nopeasti ja tarkasti. 

Analysoimalla projektien kuluja ja tilauksen prosessointiaikaa 

voit ennustaa koneiden ja henkilöstön tarpeen strategista 

aikataulutusta ja tarkkoja toimitusaikoja ajatellen.

TOIMIALARATKAISUT

Industrial Equipment Manufacturing
*Varmista suomalaiselta Microsoft-organisaatiolta tai Microsoft Certifi ed 
–kumppanilta, onko ratkaisu saatavilla Suomessa tai toiminta-alueellasi..



Industrial Equipment Manufacturing
Paranna materiaalien ja tuotteiden jäljitettävyyttä.

Jäljitä materiaalien kulkua alkaen hankinnasta läpi tuotannon 

ja myynnin käyttäen työkaluja, jotka näyttävät tarkat erä- ja 

sijaintitiedot. Toimi tehokkaasti, jos tuote täytyy poistaa 

myynnistä, ja reagoi helposti tiedusteluihin ja huomautuksiin, 

jotka koskevat esineiden suunnittelua, valmistuskomponenttien 

hankkimista ja nykyistä käyttöä.

Rakenna asiakaspalvelu kannattavaksi.

Lisää liiketoimintasi tuottoa ja paranna asiakastyytyväisyyttä 

tarjoamalla helppo pääsy tuote- ja takuutietoihin, 

palvelusopimuksiin, palautus- ja korjaustietoihin sekä 

huoltopyyntöihin.

Industrial Equipment Manufacturing for Microsoft Dynamics AX

Basic Functionality

Business Analysis Enterprise Portal

Supply Chain Management Sales and Marketing

Human Resource Management

Financial Management

Production Planning 
and Scheduling

Capacity Planning

Work Order Management

Preventive Maintenance

Plant Maintenance

Inspection Management

Production Control

Subcontracting

Cost Accounting

Project Management

Manufacturing Operations

Warranty Management

Service Management

Spare Parts Planning

Customer Service 
and Support

Multimode Supply Planning

Enhanced Procurement

Transportation Management

Supply Chain
Management

Product Lifecycle Management

Engineering Change Management

PDM/PLM Integration

Product and Process Definition

Product Development

Sales Automation

Sales Configurator

Marketing Automation

Technical Quote

Document ManagementOrder Management

Sales and Marketing



Field Services for 
Microsoft Dynamics AX*
Huoltopalveluiden tehokas koordinointi ja hallinta voi olla 

haasteellista. Manuaaliset prosessit, hajautettu henkilöstö, 

huonosti informoidut huoltokäskyt ja paperityön määrä 

heikentävät tehokkuutta ja vahingoittavat sekä asiakaspalvelua 

että tuottoja. Huoltopalveluiden hoidolla on ratkaiseva 

merkitys, sillä keveät prosessit, kohdennettu automaatio 

ja integroitu tiedonvälitys voivat merkittävästi parantaa 

tuottavuutta, tehostaa hallintoa, sekä antaa uusia oivalluksia 

toimintaan.

Field Services for Microsoft Dynamics AX tarjoaa toimisto- 

ja kenttähenkilöstölle pääsyn tietoihin, joita tarvitaan 

vasteajan parantamiseen, kustannusten laskemiseen sekä 

kerralla kuntoon -käyntien määrän nostamiseen. Tämä 

auttaa asiakasuskollisuuden parantamisessa, palveluiden 

muuttamisessa entistä tuottavammiksi, sekä kilpailukyvyn 

kohottamisessa.

Ihmisten ja tiedon integrointi auttaa henkilöstöä.

Automatisoi manuaaliset prosessit, jaa parhaat työtavat 

sekä vaiheittaiset tarkistuslistat ja seuraa huoltovaraston tilaa 

reaaliaikaisesti. Paranna tiedonkulkua yhdistämällä hajautettu 

henkilöstö kätevillä Windows Mobile -pohjaisilla laitteilla.

Optimoi aikataulutus, lähetys ja resurssihallinta.

Selvitä nopeasti huoltotarpeet ja lyhennä huoltokutsun 

vastaanottamiseen ja siihen vastaamiseen käytettyä aikaa. 

Pidä kirjaa resurssien käytöstä ja vastaa tehtäviin parhailla 

mahdollisilla käytössä olevilla resursseilla.

Suoraviivaista työmääräyksen vaiheet.

 Vastaa huoltokutsuihin lyhyellä vasteajalla, nopeuta 

työkäskyjen luomista, toimeksiantoja, kuittausta ja laskutusta. 

Tarkastele ja hallitse työmääräyksiä asiakkaan, sijainnin, 

aikataulun, määrättyjen resurssien, värikoodauksen ja 

visuaalisten kuvakkeiden avulla, jotka tarjoavat yhdellä 

vilkaisulla havainnollisen kuvan tehtävän kiireellisyydestä ja 

vaiheesta.

TOIMIALARATKAISUT

Field Services
*Varmista suomalaiselta Microsoft-organisaatiolta tai Microsoft Certifi ed 
–kumppanilta, onko ratkaisu saatavilla Suomessa tai toiminta-alueellasi.



Field Services
Hallitse tehokkaasti sopimuksia, takuutietoja  ja 

huoltokohteita.

Tarkastele huoltokohteiden historiaa; hallitse ehtoja, 

hinnoittelua ja aikatauluja, automatisoi työmääräyksen 

luominen ja laskutus. Tarjoa asiakkaille itsepalvelumahdollisuus 

hyödyntämällä integraatiota Microsoft Windows SharePoint 

Services -palveluun ja tavallisiin verkkopalveluihin.

Hanki reaaliaikaista tietoa strategisia päätöksiä varten.

Havaitse trendit, analysoi kulut ja tee hyviä päätöksiä 

parantaaksesi tulosta. Seuraa huoltoresurssien määrää 

liikkuvissa ja kiinteissä varastoissa ja säätele varastotasoja 

vähentääksesi poistoja, ennustaaksesi tehokkaasti 

materiaalitarpeita ja hyödyntääksesi tukku- ja juuri oikeaan 

tarpeeseen -tyylisiä tilauksia.

Field Services for Microsoft Dynamics AX

Basic Functionality

Business Analysis Enterprise Portal

Supply Chain Management Sales and Marketing

Human Resource Management

Financial Management

Call Taking

Resource Management and Scheduling

Best-Fit and Route Optimization

Dispatch

Work Order Generation

Call Center Management Operations

Work Order Lifecycle Management
Labor and Materials, 

Planning and Consumption

Mobile Field Communications Fleet Asset Management

GPS Tracking Project Management

Resource Scheduling

Certifications, Skills

Field Staff Management

Maintenance Scheduling

Pricing Engine

Warranty Asset Management

Sales, Contract, SLA Management

Performance Scorecards



Retail Chain Manager for 
Microsoft Dynamics AX*
Markkinoiden globalisaatio on avannut uusia jälleenmyynti-
mahdollisuuksia kaikenkokoisille ja –tyyppisille yrityksille. 
Kilpaillakseen tehokkaasti suuria ja laajemmalla infrastruktuurilla 
ja resursseilla varustettuja yrityksiä vastaan keskikokoisten 
yritysten tulee tarkkailla ja ylläpitää tehokkaasti varastoaan, 
lyhentää aikaa tuotteen valmistuksesta sen jälleenmyyntiin, 
houkutella ja säilyttää ammattitaitoista henkilöstä sekä 
tyydyttää asiakkaiden tarpeet. Tällaiset jälleenmyyjät 
kamppailevat usein ongelmien kanssa, jotka liittyvät tarpeeseen 
ylläpitää keskitettyä tiedonhallintaa ja -käsittelyä, reaaliaikaista 
pääsyä liiketoimintakriittiseen tietoon, sekä tarpeeseen pitää 
yllä tehokasta yhteistyötä henkilöstön, kauppakumppanien ja 
tavarantoimittajien kanssa ympäri maailmaa. 

Retail Chain Manager for Microsoft Dynamics AX antaa 
jälleenmyyjille työkalut tuottavuuden parantamiseen 
ja auttaa heitä hallitsemaan tehokkaasti tuotteita, 
prosesseja, liiketapahtumia ja liikesuhteita – kaikki tämä 
valikoimanhallinnasta toimitusketjun kautta myynti- ja 
palvelupisteisiin. Kyseessä on kaikenkattava ratkaisu, joka on 
mukautettavissa nopeasti ja kustannustehokkaasti uusiin ja 
kehittyviin tarpeisiin.

Optimoi tuotehallinta.

Jaa yrityksesi tuotteet kategorioihin, olivatpa ne sitten 
kosmetiikkaa, huonekaluja, elektroniikkaa, tee-se-itse-tuotteita, 
kirjoja tai muotia. Laadi joustavilla työkaluilla monipuolisia 
hierarkioita, joita voi käyttää tuotehallintaan. Hallitse valikoimia, 
niihin liittyviä kampanjoita sekä yksittäisten tuotteiden 
toimittajatietoja.

Kevennä toimitusketjun prosesseja.

Integroi suunnittelu, organisointi, toteutus ja seuranta kaikissa 
toimitusketjun osissa – mukaan lukien sellaiset tuotevirrat, joita 
löytyy yleensä keskusjohtoisista jälleenmyyntiketjuista. Määritä 
yksittäisille liikkeille keskitetyt säännöt, joiden avulla pystyy 
hallitsemaan tilauksia, varaston täydennystä ja varastointia,. 
Hallitse keskitetysti varastotasoja kaikissa liikkeissä.

Yhdistä myyntipisteet keskusjärjestelmään.

Yhdistä myyntipisteiden järjestelmät, mukaan lukien 
Microsoft Dynamics Retail Management System (RMS) ja 
muut kolmannen osapuolen järjestelmät, määrittämällä 
helposti synkronointiskenaariot tuotteiden perustiedoille ja 
myyntitiedoille. Voit hallita ja ohjata kassoja yhdestä paikasta ja 
seurata näin tehokkaasti tilauksia, ennakkomaksuja, laskuja ja 
käteismaksuja.

TOIMIALARATKAISUT

Retail Chain Manager
*Varmista suomalaiselta Microsoft-organisaatiolta tai Microsoft Certifi ed 
–kumppanilta, onko ratkaisu saatavilla Suomessa tai toiminta-alueellasi.



Retail Chain Manager
Oivalla olennaiset liiketoimintatiedot.

Keskitetty tiedonhallinta antaa työkalut kriittisten tietojen 

keräämiseen ja analysoimiseen koko jälleenmyynti-

organisaatiostasi. Näin voit tehokkaasti hallita prosesseja ja 

liiketoimia, parantaa palvelutasoa ja havaita nopeasti kehittyvät 

asiakastrendit.

Tarkastele tietoa ja reagoi reaaliajassa.

Hallitse asiakas-, tuote- ja henkilöstötietoja keskitetysti. 

Tämä tarjoaa paremman näkyvyyden reaaliaikaisiin 

myyntitapahtumiin. Paranna katetta liiketoimintatiedoilla, 

joiden avulla voit analysoida kriittisiä tietoja useasta eri 

näkökulmasta.

Retail Chain Manager for Microsoft Dynamics AX

Basic Functionality

Business Analysis Enterprise Portal

Supply Chain Management Sales and Marketing

Human Resource Management

Financial Management

POS Integration

Item/Shelf Labeling

Returns Management

Store Financial Management

Store Systems

Distribution

Replenishment

Logistics

Assortments

Promotions

Merchandising Management

Loyalty/Gift Cards

Pricing and Discounting

Group Management

Warranty Cards

Loss Prevention

Barcode Integration

Retail Sales Data Warehouse

Trend Analysis

Marketing



Consumer Driven Planning 
for Microsoft Dynamics AX*
Nykypäivän jälleenmyyjien ja tuottajien tulee harjoittaa 

kysyntään perustuvaa liiketoimintaa. Tällaiset yritykset etsivät 

ratkaisuja, jotka auttavat niitä vastaamaan asiakkaiden 

vaatimuksiin tuottavalla tavalla ja ylläpitämään kilpailukykyään. 

Tämä lähestymistapa perustuu toimitusketjun ja muun 

liiketoiminnan prosessien – kuten myynnin ja operaatioiden 

suunnittelun – integrointiin. Kysyntään perustuva toimitusketju 

auttaa yritystä vastaamaan tehokkaasti asiakkaiden 

tarpeisiin. Tämä edellyttää kattavaa näkymää yrityksen 

toimintaan, jakeluketjun tietojen analyysiin perustuvaa 

ymmärrystä asiakkaiden tarpeista sekä tehokasta yhteistyötä 

kauppakumppaneiden kanssa. 

Consumer Driven Planning for Microsoft Dynamics AX 

sisältää tehokkaat liiketoimintatietoja tarjoavat työkalut sekä 

joustavat työnkulut, jotka auttavat yrityksiä tekemään tuottavia 

arvoketjuvalintoja. Kehittyneiden ominaisuuksien, kuten 

myyntibudjetoinnin, kysynnän ennakoinnin sekä valikoiman 

ja kampanjoiden suunnittelun avulla yritykset voivat tukea 

eri tasoilla toimivia prosesseja, vastata suunnitelmallisesti 

kysyntään simuloitujen skenaarioiden ja niiden taloudellisten 

vaikutusten avulla, sekä arvioida koko toimitusketjun 

suorituskykyä. 

Hallitse kysyntää ennakoivasti.

Seuraa budjetoituja ja toteutuneita myyntitietoja ja ennusta 

tulevaisuuden myyntimääriä ottaen huomioon kauden 

ja kampanjoiden vaikutukset. Määritä simulaatioiden, 

kysyntämallien ja virheanalyysin avulla optimaalinen 

varastotaso, joka johtaa parempaan tuottavuuteen ja 

katteeseen.

Tehosta liiketoimintaa.

Tee yhteistyötä organisaation eri toimintojen välillä ja 

yhdistä näin myyntitiedot, määritä toteuttamiskelpoinen 

myyntibudjetti, linjaa myynti- ja markkinointistrategiat ja 

standardoi operatiiviset prosessit.

Varmista liiketoiminnan ketteryys.

Kun käytät integroituja reaaliaikaisia tietoja myynnistä ja eri 

toiminnoista, voit ennakoida kysyntää, varautua tilauksiin ja 

reagoida niihin sekä vähentää ennustevirheitä.

TOIMIALARATKAISUT

Consumer Driven Planning
*Varmista suomalaiselta Microsoft-organisaatiolta tai Microsoft Certifi ed 
–kumppanilta, onko ratkaisu saatavilla Suomessa tai toiminta-alueellasi.



Consumer Driven Planning
Laajenna menestyvää myyntiä.

Tarkkaile markkinoiden kysynnän kehittymistä ja saavuta 

katetavoite tehokkailla kampanjoilla. Seuraa, kuinka tuotteiden 

menekki reagoi kampanjoihin ja mukauta tuotanto ja varasto 

sen mukaisesti.

Maksimoi palvelutaso.

Toimitusketjun syvälle menevän läpinäkyvyyden ja valvonnan 

avulla voit parantaa toimitusvarmuutta, minimoida varaston 

loppumisen tai ylijäämän riskin, ja vastata kokonaisuudessaan 

paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Consumer Driven Planning for Microsoft Dynamics AX

Basic Functionality

Business Analysis Supply Chain Management

Sales and Marketing Enterprise Portal

Financial Management

HRM

Analytics
Correlating metrics for real cause-and-effect analysis

Workflow
Role-based planning 

Statistical Forecast

Collaborative Planning

Scenario Evaluation

Customer Service
and Support

Budget Definition

Budget Variance 
Analysis

Budget Revision

Sales
Budgeting

Promotion Forecast

Sales and Margin 
Targets

Product Impact

Promotion
Forecast

Hierarchies Definition

Constraints Definition

Assortment Definition

Assortment
Planning

Stock 
Replenishment

Best Service/
Inventory Level

Replenishment
Plan Simulation

Stock 
Lifecycle Forecast



Lisätietoja Microsoft Dynamics AX -ratkaisusta löydät osoitteesta www.microsoft.com/dynamics/ax.



Tietoja Microsoft Dynamics -ratkaisusta

Microsoft Dynamics on integroitujen, joustavien liiketoimintaratkaisujen tuoteperhe, joka antaa työkalut hyvään päätöksentekoon yrityksissä. 
Ratkaisut automatisoivat ja optimoivat taloushallinnon, asiakkuudenhallinnan ja toimitusketjun prosesseja.

Lisätietoja: mbsfi @microsoft.com 
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