Microsoft Dynamics Sure Step
Kompetencer, erfaring og effektive værktøjer til en vellykket implementering.

Tillid
Få hurtigt fordel af din Microsoft
Dynamics-løsning hurtigt med
Sure Step, Sure Step sikrer
implementering til tiden,
indenfor budgettet og efter
specifikationerne.

Du ved hvor meget der er på spil når du vil sikre den vellykkede
implementering af din nye Microsoft Dynamics®-løsning. Det ved
vi også. Derfor har vi udviklet et metodeværktøj – Microsoft
Dynamics Sure Step. Værktøjet understøtter processen fra start
til mål og er baseret på best practices fra både vores mange
partnere verden over og fra Microsoft. Det tror vi på kan være
med til at sikre vellykkede implementeringsprojekter.

Fordi vi trækker på en lang række
anerkendte best practices,
skabeloner og vejledninger , kan
vi levere bedre resultater til dig
med en Microsoft Dynamicsløsning, der er skræddersyet til
dine behov.

Overblik
Sure Step giver os en detaljeret
tjekliste til kravspecifikation, der
sætter fart på arbejdet med
indkredsning og definition af krav,
så du sikres, at dine krav til
løsningen er udtømmende og
opfylder din virksomheds
behov.

Gennemsigtighed
Du kan nemt visualisere
implementeringsprocessen via
Sure Step, så du kan håndtere
tidsplanen og kommunikere
ændringer i processen til dine
medarbejdere og kunder i god
tid inden overgangen til Microsoft
Dynamics.

Microsoft Dynamics Sure Step giver dybdegående vejledning i alle faser
af projektet og til alle roller i projektgruppen.

Med Microsoft Dynamics Sure Step kan Microsoft partnere levere en
gennemsigtig Microsoft Dynamics-implementering til tiden og indenfor
budgettet. Du opnår et hurtigt afkast af din investering, får styrket din
forretning og er klar til at imødekomme fremtidige behov i takt med, at
din virksomhed vokser.
Få mere at vide om, hvordan Microsoft Dynamics Sure Step, sammen
med din partner, kan sikre en løsning, der opfylder dine behov på
www.microsoft.com/dynamics/success. Er du eksisterende
Dynamics-kunde kan du finde yderligere information om Sure Step på
https://mbs.microsoft.com/customersource/worldwide/denmark

DINE IMPLEMENTERINGSBEHOV

HVORDAN VI OG SURE STEP KAN HJÆLPE

Anerkendte vejledninger og
skabeloner,

Effektiv projektledelse er afgørende for at sikre en vellykket implementering. Sure
Step leverer værktøjer og vejledning, der er testet og valideret. Dette hjælper os
med at sikre et vellykket projekt ved at sørge for produktive møder, kommunikere
effektivt og levere værdi igennem hele din implementering.

Grundig forberedelse og
forandringsledelse

Det er altafgørende, for ethvert initiativ til forandring i en virksomhed, at
foranledige forandring og sikre, at nye processer implementeres bredt. Den
vejledning i forandringsledelse, der gives i Sure Step, hjælper os med at
forberede din organisation til procesoptimering, bedre erfaringer og forøget
produktivitet.

Rentabel træning

Både under Microsoft Dynamics-implementeringen og bagefter er det vigtigt, at
sikre, at dine medarbejdere er fuldt uddannet til at bruge jeres nye løsning. Vi
kan hjælpe dig med adgang til CustomerSource, en klar fordel ved dit Microsoft
Dynamics abonnement, såvel som til vores træningsværktøjer og -tilbud.
CustomerSource giver dig adgang til værdifuld online træningog tips, der kan
hjælpe dine brugere med at få mest muligt ud af den nye løsning. Desuden får
du adgang til et bredt forum af andre Microsoft Dynamics-brugere, som du kan
sparre med.

Risikostyring

Effektiv styring af ricisi og ændringshåndtering er afgørende for dit projekts
succes. Sure Step giver detaljeret vejledning og best practice, så vi bedre kan
arbejde sammen med dig om at styre ricisi, omfang og ændringer i dit
implementeringsprojekt på en effektiv måde.

Ledelsesengagement og støtte

Støtte fra den øverste ledelses og dennes engagement under udvælgelses- og
implementeringsprocessen er afgørende for en vellykket lancering af din
Microsoft Dynamics-løsning. Sure Step giver grundig vejledning i roller, ansvar og
tidshorisont, der kan hjælpe med at holde det rette niveau af engagement fra
ledelsen igennem hele dit implementeringsprojekt.

Kvalificerede ressourcer

Sure Step hjælper med at sikre kvalificerede Microsoft-partnere, som opfylder
en standard for implementering og kvalitet, der hjælper os med at sikre, at de
ressourcer, du skal bruge, er tilgængelige igennem hele din Microsoft Dynamicsimplementering.

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du kan sikre en effektiv implementering, ved at
besøge: www.microsoft.com/dynamics/success
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