
Meer munitie nodig?  

Neem gerust contact met me op  

via martijn.elfers@tdsynnex.com  

of 06 20 59 76 09. De lijst met voordelen is  

namelijk nog veel langer.

                 Martijn Elfers

De twaalf voordelen van 
Dynamics 365
Als Dynamics-partner weet je natuurlijk precies wat de voor delen zijn 
van Microsoft Dynamics 365. Maar ik zet de belangrijkste toch nog 
even voor je op een rij. Dan heb je ze paraat als de klant erom vraagt. 
Handig toch?

03 
Extreem schaalbaar
Ontwikkeld voor de cloud  

betekent ook dat Dynamics  

365 extreem schaalbaar is,  

zowel qua load als aantallen 

gebruikers.

05
Bulletproof security
Microsoft investeert ieder jaar  

miljarden in security en is met 

3.500 cybersecurity-experts een 

‘cyber security powerhouse’.  

Uiteraard is D365 AVG- 

compliant.

02 
Eenvoudig in gebruik
Een ‘Unified’ interface betekent  

altijd dezelfde vertrouwde 

gebruiker ervaring, op ieder 

device.

04 
Ongekend flexibel
Kies één applicatie, meerdere  

applicaties, alle applicaties.  

Dynamics 365 is volledig af te 

stemmen op de behoeften.

06
Altijd up-to-date
Microsoft stelt twee keer per jaar 

een grote update beschikbaar. 

Met deze ‘waves’ blijft Dynamics 

365 helemaal up-to-date.

01 
Voor cloud en on-premises 
Wist je dat… Dual-Use-Rights het 

recht geven om Dynamics 365- 

cloudlicenties ook on-premises  

te installeren? 2 voor de prijs van 

1 dus!

09 
Geschikt voor alle  
processen
Van Field Service en Finance tot 

Human Resources en Sales,  

dankzij de modulaire opbouw is  

Dynamics 365 voor heel veel 

processen in te zetten.

11
Ingebouwde intelligentie
Met Dynamics 365 AI wordt 

kunstmatige intelligentie een  

integraal onderdeel van bedrijfs-

applicaties, workflows en  

processen.

08 
Gemaakt voor  
Microsoft 365
Dynamics 365 is volledig  

geïntegreerd met Microsoft 365 

(en met Power BI, Viva Sales,  

et cetera), en heeft dezelfde  

look-and-feel.

10 
Volledig inzicht
Dynamics 365 helpt bij het  

verkrijgen van een 360-graden-

beeld, bijvoorbeeld door gegevens 

uit CRM en ERP bij elkaar te 

brengen.

12
Flexibele pricing
Betalen per gebruiker, per maand 

en per toepassing. Met Dynamics 

365 betaalt je klant alleen voor 

wat hij nodig heeft.

07 
Anywhere, anytime  
toegang
Data zijn altijd en overal be-

schikbaar vanaf ieder willekeurig 

apparaat met een internetverbin-

ding. Ongeacht of die devices iOS, 

Windows of Android draaien.
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