
Låt företaget 
växa med 
tillförsikt



Använd denna guide och dessa stödresurser för att

 
   lära dig att känna igen tecken på att ditt företag är redo för en ny affärslösning

   veta vilka frågor du bör ställa under utvärderingsprocessen

   få reda på hur en affärslösning från Microsoft kan hjälpa dig att utveckla ditt företag med tillförsikt.

Håll igång företaget och få det att växa
Oavsett om ett företag skapar widgets, säljer tjänster eller flyttar varor är det beroende av sin personal. Personalen är i sin tur 
beroende av de verktyg de har tillgång till för att hantera processerna i kärnverksamheten. Många företag kommer till en punkt där 
de verktyg och system som fungerade under startfasen istället börjar förhindra företagets möjligheter till att agera snabbt  
och insiktsfullt.

I takt med att företaget blir alltmer mångsidigt och komplext behövs mer än bara grundläggande bokföring, lagerhantering  
och bakåtblickande rapportering. Det behövs en fullständig affärslösning som använder den senaste tekniken, från molnlösningar 
till lösningar för mobilitet och sociala anslutningar – allt detta utan att det blir en börda för personalen eller en risk för företagets 
kassaflöde. 

Det kan kännas överväldigande att utvärdera nya affärslösningar. De alternativ och resurser som idag finns tillgängliga för små till 
medelstora företag har dock aldrig varit bättre – eller mer prisvärda.



Fem tecken på att ditt redovisningssystem 
förhindrar företagets tillväxt
Slösar företagets personal bort värdefull tid på dubbel registrering av data eller med att 
försöka konfigurera ett underdimensionerat eller förlegat system för att få det att göra saker 
som det inte har utformats för? Det går att arbeta runt problemen på kort sikt, men ju längre 
du väntar, desto fler affärer går företaget miste om. 
Om du känner igen någon av dessa situationer är det dags att ersätta det nuvarande 
systemet.

Du kan inte anpassa verksamheten så att den stöder företagets tillväxt. Om företaget 
begränsas av det antal personer som har tillgång till information, av transaktionsbegränsningar 
eller av storleksbegränsningar i databasen är det dags att hitta en lösning som kan anpassas så att 
den stöder företagets tillväxt. I takt med att företaget utökar sitt produktutbud och ger sig in på nya 
marknader blir affärsprocesserna alltmer komplexa. Med grundläggande redovisningsprogram kan 
till och med de allra enklaste processerna, som fakturering och månadsrapportering, ta flera timmar 
eller till och med dagar. Du behöver automatiserade affärsprocesser som kan hantera tillväxt utan 
extra personal.

Du har ingen övergripande kontroll över verksamheten längre. Förr var det enklare 
när var och en i personalen hade sin affärsfunktion som de ansvarade för. Idag saknar du de 
kontrollfunktioner du behöver för att säkerställa att arbetet kan granskas och spåras på ett 
detaljerat och korrekt sätt. Om flera användare kan göra ändringar i ekonomiska poster utan 
tillräckliga spårfunktioner är det svårt att ta reda på vem som har gjort vad. Skydda din verksamhet 
med en lösning som stöder väldefinierade roller och processer och ger dig bättre kontroll över 
verksamhetskritiska funktioner som betalningar, inköp och lagerhantering. 

Du är reaktiv när du istället borde vara proaktiv. Visst kan ditt grundläggande 
redovisningsprogram ge dig en ögonblicksbild av hur försäljningen har gått under det senaste 
kvartalet, men vet du vilka produkter som ger de största marginalerna och vilka kunder som sannolikt 
kommer att köpa de största volymerna av de aktuella produkterna? Istället för att titta på rapporter 
om tidigare resultat behöver du få insyn i vad som händer just nu och kommande trender för att 
kunna driva företaget framåt. Med rätt affärslösning får du fullständig insyn i vad som driver på 
företagets lönsamhet och du kan även omvandla den kunskapen till ett kassaflöde som kan gynna 
företagets framtida tillväxt.

Källa: Nucleus Research: ”Microsoft 
Dynamics Enterprise Applications for SMBs.”
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Företaget har inget stöd för en mobil arbetsstyrka. Den traditionella arbetsplatsen är inte 
så traditionell längre och verksamheten står inte stilla bara för att du befinner dig på resande fot 
eller arbetar hemifrån. Se till att alla i personalen hela tiden är anslutna, produktiva och nöjda 
med de system som stöder den mobilitet och flexibilitet som de förväntar sig.

Företaget kan inte uppfylla kundernas förväntningar. Använder du olika system för att 
hantera ekonomin, administrera kontrakt, spåra kundinteraktion och hantera leveranser? Om 
du saknar en fullständig översikt över verksamheten för att spåra kundinteraktion, förutspå 
efterfrågan och hantera ekonomin och om de system som företaget använder för att göra 
detta inte kan kommunicera med varandra kan det kännas som om företaget inte kan uppfylla 
kundernas förväntningar. För att nå framgång i en alltmer konkurrensinriktad ekonomi behövs en 
väl anpassad distributionskedja och förmågan att hantera krav från både kunder och leverantörer.

Tecknen är tydliga. Vad ska du göra nu?
Utvärdera de olika alternativen
När du sätter igång med utvärderingsprocessen kommer du att märka att det finns många olika 
system för planering av företagsresurser (ERP, Enterprise Resource Planning) och affärslösningar 
att välja mellan. Vad gäller funktioner är det faktiskt svårt att skilja mellan de olika systemen 
ibland. 

De flesta lösningarna erbjuder ekonomihantering och rapportering, hantering av 
distributionskedjan och någon typ av funktion för projektledning, service och kundrelationer.  
Vissa leverantörer erbjuder även avancerade analysmöjligheter och funktioner som utvecklats 
speciellt för vissa branscher.

Du behöver fastställa vilka grundläggande funktioner som ditt företag behöver. Även om  
90 procent av funktionerna finns hos alla leverantörer måste du tänka ett steg längre, utöver 
de grundläggande funktionerna. Fundera på avgörande faktorer som användarupplevelse, 
samarbetsmöjligheter och distributionsalternativ och tänk även på hur tillförlitlig och stabil 
leverantören är.  



Frågor du bör ställa under 
utvärderingsprocessen

Hur enkelt är det att lära sig systemet och 
använda det?
Har du någonsin behövt en instruktionsbok för att använda Facebook? Alla program 
ska vara lika intuitiva. När inlärningen går fort minskar utbildningskostnaderna och 
personalen blir snabbt produktiv igen. Se till att välja en leverantör som erbjuder  
en lösning med:

•	 En enkel och intuitiv användarupplevelse. Det som bäst sänker 
utbildningskostnaderna och gör det enkelt för användarna att ta till sig program 
är ett rollspecifikt gränssnitt, personanpassade uppgifter och rapporter, samt 
tydliga arbetsflöden.

•	 Inbyggda produktivitetsverktyg. Det är mycket enklare att driva ett företag 
när program för kalender, e-post och affärslösning fungerar tillsammans – 
och tillhandahålls av en och samma tillförlitliga källa. Arbetet blir enklare och 
effektiviteten ökas med en lösning som kan ansluta och integrera det system 
som används för att hantera ekonomin, distributionskedjan och driften med 
produktivitetsverktygen i Microsoft® Office, och det med en enda inloggning. 

Här följer fem frågor du kan ställa för att gå vidare från de grundläggande 
funktionerna.  
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Stöder lösningen de nya sätt som personalen vill 
arbeta på?
Konsumentanpassningen av teknik har suddat ut gränsen mellan personlig 
datoranvändning och jobbrelaterad användning. Användarna förväntar sig att de 
program de använder, vare sig de har utvecklats i affärs- eller nöjessyfte, ska vara 
tillgängliga på alla typer av enheter, hela tiden.

Gå igenom vilka enheter – stationära datorer, bärbara datorer, surfplattor och 
smartphones – som personalen använder i sitt arbete och bedöm sedan hur de 
lösningar som du håller på att utvärdera kan stöda de aktuella enheterna och de 
viktigaste programmen som de anställda använder. En lösning i toppklass ska vara 
tillgänglig på de enheter som personalen använder mest, vare sig de befinner sig på 
arbetet eller hemma, eller någon annanstans. 

Erbjuder leverantören distributionsalternativ 
som passar för företaget? 
När du utvärderar en ny affärslösning kan det vara bra att även utvärdera den IT-
modell som behövs för att stöda den. Om du nu kör en onlineversion av en enkel 
redovisningslösning, planerar du då att investera i en infrastruktur så att den nya 
lösningen kan upprätthållas internt? Eller fördrar du en molnbaserad lösning? Om du 
använder ett gammalt och förlegat system nu, vill du då satsa på en utlokaliserad eller 
molnbaserad distribution?

En molnbaserad lösning kan eliminera stora initiala maskinvaruinvesteringar och 
minska personalbehovet, medan en distribution på plats kan ge dig större kontroll 
över var data lagras och över framtida uppgraderingar. De bästa lösningarna 
ger dig möjlighet att välja mellan molnbaserade och lokala distributioner samt 
hybridlösningar, för att passa ditt företags unika behov och krav.  

Orsaker till att företag går 
över till molnet:

Gör att vi kan 
experimentera lättare och 
till en lägre kostnad –    

Möjliggör ett djupare 
samarbete med 
affärspartner – 

Frigör IT-resurser som 
kan arbeta med mer 
strategiska uppgifter – 

Ger konkurrensfördelar 
för dem som övergår till 
molnet tidigt –  

Källa: ”SMB Business in the Cloud 2012.” 
How the Cloud Looks from the Top: 
Achieving Competitive Advantage in 
the Age of Cloud Computing. A report 
by Harvard Business Review Analytic 
Services.
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Hur ser leverantörens servicemodell ut efter 
försäljningen?
Det flesta företag som kör igång en affärslösning eller ett ERP-system gör det inte 
ensamma. För att säkerställa att företagets verksamhet blir enhetlig och förutsägbar kan 
du behöva hjälp med implementering, systemintegration och kontinuerlig support. Har 
leverantören en service- och implementeringsverksamhet med personal i ditt närområde? 

Tillhandahåller leverantören innovativa lösningar för att hjälpa dig att anpassa företaget 
efter alltmer komplexa marknader? Som företagare vet du hur viktigt det är att ge dina 
kunder ett mervärde. Visar leverantören ett kontinuerligt åtagande vad gäller tekniska 
framsteg? 

Slutligen ska du inte glömma bort prisförändringar efter det första året. Vissa 
leverantörer kan erbjuda låga månadsavgifter som sedan kan höjas dramatiskt när din 
första kontraktsperiod har löpt ut. Om leverantören håller dina data gisslan genom ett 
långtidskontrakt kan det utsätta ditt företag för risker.

Förstår och fokuserar leverantören på behoven hos 
små och medelstora företag?
När du distribuerar en affärslösning får du i en idealsituation fördelar utöver det faktum 
att manuella processer automatiseras. Ny affärsprogramvara kan hjälpa ett företag att
• öka försäljningen med färre säljkonton
• öka säljarnas effektivitet och genomsnittliga orderstorlek
• öka lageromsättningen samtidigt man undviker tomma lager
• minska produktionskostnaderna.

När du utvärderar olika leverantörer ska du titta på hur de har hjälpt företag som liknar 
ditt eget att uppnå de resultat som du vill ha. Be om fallstudier som representerar kunder 
med liknande storlek och branschfokus och kontrollera referenserna. Det här är ett stort 
beslut. Se till att läsa på ordentligt.

Kunder berättar om 
Microsoft Dynamics

”Med Microsoft Dynamics NAV kan 
vi samla finansiell info och använda 
ett gemensamt affärssystems 
samordningsfördelar mellan 
koncernens alla bolag.”

Mikael Larsson,  
IT-manager, Elof Hansson Trade

”En stor fördel är att Microsoft 
Dynamics NAV är så etablerat 
att det går att arbeta enligt best 
practice, men också att det med 
affärssystemet går att få säkerhet  
i analyserna.
– Det är så skönt att ha det här 
affärssystemet.”

Marie Winther Bothen,  
CFO Froosh



Slipp växtvärk med en företagslösning från Microsoft
De bästa företagslösningarna är kraftfulla, enkla att använda och flexibla – och de kommer från Microsoft. 
Våra affärslösningar är lätta att lära sig och att använda, och det går snabbt att komma igång så att du 
slipper begränsningarna i ditt överbelastade och underdimensionerade redovisningsprogram. Med en 
affärslösning från Microsoft kan du:

Ansluta personer, processer och system från en enda plats  
Det är mycket enklare att driva ett företag när system för kalender, e-post och affärslösning fungerar 
tillsammans – och tillhandahålls av en och samma tillförlitliga källa. En affärslösning från Microsoft för 
samman funktionerna i Microsoft Dynamics med Office 365™ för att riva alla murar mellan data och  
de sätt som din personal får sitt arbete gjort. Med en enhetlig användarupplevelse och en enda  
inloggning får du de verktyg du behöver för att hantera ekonomi, distributionskedja och drift, samtidigt 
som personalen förblir produktiv.

Få allt du behöver för att kunna arbeta där du behövs som bäst 
Verksamheten står inte stilla bara för att du är på resande fot eller arbetar hemifrån. Övervaka 
verksamheten och gör det möjligt för personalen att arbeta där och när de behövs som mest. Med  
hjälp av Microsoft Dynamics och Office 365 kan du övervaka verksamheten, samarbeta när det gäller 
dokument, samt registrera och godkänna transaktioner från din dator, surfplatta eller telefon – var du  
än befinner dig.  

Gynna företagets tillväxt  
Våra lösningar säljs och distribueras av ett globalt nätverk med Microsoft Dynamics-certifierade partner 
med branschexpertis och ett stort utbud färdiga och anpassningsbara lösningar. RapidStart-verktyg 
möjliggör snabbare implementeringar med lägre risk och migrering av befintliga data, så att du kan komma 
igång på några timmar eller dagar istället för veckor eller månader. Börja med det du behöver nu i molnet 
eller på företagets servrar och lägg sedan till funktioner och användare i takt med att företaget växer.

Kom igång med Microsoft Dynamics
Besök oss om du vill prata med en Microsoft-representant, se en demovideo eller få veta mer om våra 
lösningar för små och medelstora företag.

Lär mer här
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