
Microsoft Dynamics 365 
Eelised tootmisettevõtetele



Viimasel ajal on töötlevat tööstust oluliselt mõjutanud 
tootmise tootlikkuse optimeerimise ja kliendirahulolu 
suurenemise vaheline seos.

Tootjad pingutavad tänapäeval selle nimel, et integreerida 
digitaalseid ja füüsilisi süsteeme, suurendades nii nähtavust, 
tõhusust ja paindlikkust ning vähendades kulusid. Ühtlasi võtavad 
tootjad aina rohkem kasutusele uusi lähenemisviise, nt „tark 
tehas“, kus masinad ja seadmed suudavad protsesse täiustada 
automaatika ning iseoptimeerimise teel.

Liikuge oma 
tootmisettevõttega tulevikku
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Digitaalne transformatsioon
Digitaalne üleminek muudab olemuslikult tootmisettevõtete seniseid 
üldlevinud äritavasid, võimaldades kliendikeskset lähenemisviisi ja 
tegevuse optimeerimist.

Digivõimalusi kasutavad tootjad on klientidega kontaktis kogu toote 
elutsükli vältel. Samuti suudavad nad prognoosida ja mõista tulevasi 
suundumusi, mis omakorda mõjutab positiivselt tootmist ja/või 
tootedisaini.

Uutest tehnoloogiatest maksimaalset kasu lõikavad ettevõtted 
suudavad laiendada lisaväärtusteenuseid, suurendades toodete 
müüki, tekitades uusi tuluvooge ja tugevdades kliendisuhteid, tänu 
millele kasvab kliendilojaalsus.

Pane trendid oma kasuks tööle!
Tootjate seas on laialt levinud müüt, et digiteerimisega sammu 
pidamine ja sellest kasu saamine on kättesaadav ainult suurtele ning 
rikkalike ressurssidega ettevõtetele.

Microsofti uued integreeritud ja paindlikud lahendused võimaldavad 
digiüleminekut kõigile organisatsioonidele sõltumata nende suurusest.

Muutuste tuuled töötlevas tööstuses
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5 viisi, kuidas Microsoft Dynamics 
365 on tootmisettevõtetele kasulik

Tootmisettevõtted saavutavad oma tegevuses tootlikkusest 
müügini parema nähtavuse, kogudes, integreerides ja 
visualiseerides tarneahela andmeid. Suur tööstusautomaatika 
ettevõte leidis, et kogu tarneahelas kaugseadmete andmete 
kogumise ja analüüsi automatiseerimisega suurenes nende 
konkurentsieelis, kuna nad said toote kiiremini turule viia.

Nüüdisaegsete tehnoloogiatega varustatud Microsoft Dynamics 
365 aitab tarneahela digiteerida, kasutades tipptaseme funktsioone 
nähtavuse optimeerimiseks. Parem nähtavus ja juurdepääs 
tarneahela andmetele aitab kaasa tootmise, varustamise, 
tarnimise, müügi ja turunduse ühiste arutelude ning projektide 
kvaliteedi paranemisele.

Tarneahela protsesside optimeerimine tänu paremale 
nähtavusele01
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Microsoft Dynamics 365 „ühendatud tehase“ funktsioonid pakuvad 
reaalajas andmeanalüüsi võimalusi. See tähendab, et tootjad 
saavad masinaid jälgida ja probleeme lahendada eemalt.

Tootjad saavad nüüd lisaks tavalisele tugiteenusele pakkuda nt 
ennetavat hooldust ja kaugseiret. See on võimalik tänu asjade 
interneti (IoT), mobiilseadmete ja pilvepõhiste koondandmete 
laiemale kasutamisele. Microsoft Dynamics 365 varustab 
ärikasutajaid äritegevuse, finantside, müügi ja teenusepakkumise 
rakendustes ülevaadete ja analüüsidega. Selliste teadmiste 
põhjal saab probleeme lahendada minimaalse kuluga, mis on teie 
klientide silmis veel üks plusspunkt.

Sujuv varade haldus

Uued või alternatiivsed tuluallikad
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Parim viis uuendustega alustamiseks on täita oma klientide 
muutuvaid vajadusi ja kasutada ära uusi ärivõimalusi. Microsoft 
Dynamics 365 aitab teil leida andmetest vajalikku teavet ja 
seeläbi digiteerida ettevõtte tööd. Näiteks saavad meeskonnad 
masinatele paigaldatud andurite abil jälgida ja tuvastada töötavate 
süsteemide defektseid või ebatõhusaid komponente ning kasutada 
neid andmeid tulevaste disainide täiustamiseks. Andmepõhine 
lähenemisviis võib kiirendada uuendustsüklit ja vähendada 
disainist tootmiseni kuluvat aega.

Microsoft Dynamics 365 pakutav prognoosanalüüs võimaldab 
kokku panna kliendi ostu- ja kasutusajalool põhinevaid täpseid 
pakkumisi, aga ka lahendada eemalt potentsiaalseid probleeme, 
nähes neid prognoosi abil paremini ette. Selline ennetav, kiire 
ja tõhus kliendikeskne lähenemine kasvatab usaldust ning 
kliendilojaalsust.

Kiirem uuendustsükkel ja turuletoomine

Kliendilojaalsuse kasvatamine
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Mida tähendab 
Microsoft Dynamics 365 
tootmisettevõtete jaoks?
Tootjate jaoks kaotab Microsoft Dynamics 365 kunstliku 
lõhe CRM- ja ERP-süsteemide vahel ning pakub vajalikke 
funktsioone rikkalike analüüsivõimaluste, laiendatud äriteabe 
ja kasutusmugavusega, mida inimesed oma telefoni või 
tahvelarvuti tarbijarakendustelt ootavad.

Dynamics 365 ühendab klienditeeninduse ja muude 
osakondade töö üheks kompleksseks süsteemiks, mis 
võimaldab hallata teie äritegevuse iga aspekti täpselt selles 
tempos ja sellisel skaalal, nagu teile vajalik.
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Columbus Eesti

Columbus on globaalne digitaliseerimislahendusi ja ärikonsultatsiooni pakkuv ettevõte, kus töötab üle 2000 inimese. Me toetame ettevõtteid 
digitaliseerimise teekonnal ning aitame saavutada positsiooni, mis kindlustab arengu ja konkurentsivõime ka tulevikus. Pakume terviklikku lahenduste 
portfelli, milles kajastuvad laialdased teadmised konkreetsest tööstusharust, ulatuslikud teadmised tehnoloogiavallas ning põhjalik ülevaade kliendi 
vajadustest. Oleme end 30 tegevusaasta vältel tõestanud ning teenindanud rohkem kui 5000 klienti üle kogu maailma.  www.columbusglobal.ee
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Uurige meie lühijuhendist täpsemalt, kuidas 
Dynamics 365 võiks teile kasulik olla.

www.columbusglobal.ee

http://www.columbusglobal.ee
http://www.columbusglobal.com 
https://www.columbusglobal.com/en/

